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Ps: deze gids is met de meest zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen er fouten 

in staan. Wijzigingen daarom ook onder voorbehoud. Vragen/opmerkingen kunnen 
gestuurd worden naar contact@siol.nl.  

mailto:contact@siol.nl
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Voorwoord 

Beste jeugdleden, ouders, leiders en trainers. 

 

Van harte welkom bij voetbalvereniging vv SIOL. Een voetbalvereniging met als motto 
“Sport Is Ons Leven” en die opgericht is in 1945. 

 
Voor jullie ligt de informatiegids 2021/2022 van de jeugdafdeling van vv SIOL. De 
aandacht voor de jeugd die vv SIOL heeft, is namelijk de basis om het voortbestaan 

van de vereniging te waarborgen. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst. In 
2020 hebben we de 500e lid mogen verwelkomen; een geweldige mijlpaal voor vv SIOL 
en in 2021 zijn we nog verder gegroeid. 

 
Om de begeleiding van al onze jeugdspelers cq. jeugdspeelsters zo goed mogelijk te 
laten verlopen is besloten deze informatiegids samen te stellen. Alle jeugdleiders en 

trainers handelen conform een jeugdbeleidsplan en een jeugd technisch plan die 
goedgekeurd zijn door het bestuur van vv SIOL. Door deze plannen hopen wij binnen 
vv SIOL een uniform beleid te hanteren waarbij het plezier en de sportieve prestaties 

van de speler(ster), ouder of vrijwilliger hoog in het vaandel staan. 
 
In deze informatiegids is, naast de algemene informatie over de jeugdafdeling, een 

onderdeel opgenomen over normen en waarden die bij vv SIOL van kracht zijn. Deze 
normen en waarden zijn van toepassing op zowel spelers, trainers en leiders en gelden 
niet alleen voor het gedrag op het veld, tijdens trainingen en wedstrijden, maar gelden 

zeker ook voor het gedrag buiten het veld.  
Deze normen en waarden gelden ook voor ouders en supporters langs het veld en in 
het clubhuis. Hiervoor geldt zeker, goed voordoen, doet goed volgen. 

Alle leden (en nieuwe leden) krijgen deze informatiegids uitgereikt. De inhoud van de 
informatiegids wordt dan ook als bekend verondersteld. 
 

De meeste actuele informatie is altijd terug te vinden op onze website: www.siol.nl 
 
Wijzigingen kunnen door het bestuur worden doorgevoerd, maar kunnen ook tot stand 

komen met inbreng van spelers, ouders of leiders/trainers. 
Indien jullie zaken opvallen die mogelijk anders of beter kunnen, geef ze dan gerust 
door aan leden van het jeugdbestuur. 

 
Namens vv SIOL wensen we alle spelers, trainers, leiders en ouders een plezierig en 
een sportief seizoen toe. 

 
Niels van der Heijden – Jeugd onderbouw coördinator JO7 t/m JO9 
Bob Thomassen  – Jeugd onderbouw coördinatorJO10 t/m JO12 

Robin Klomp   – Jeugd bovenbouw coördinator JO13 t/m JO19 
Leon Josemanders  – Jeugd bovenbouw coördinator JO13 t/m JO19 
Nicole Bos   – Jeugd onder- en bovenbouw coördinator 

 

http://www.siol.nl/
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1. Organisatie vv SIOL 

Sportpark de Groenedijkse kampen 

Naam vereniging: vv SIOL 
Adres: Sportlaan 3 
Telefoonnummer  kantine: 0485-311630 

Website: www.siol.nl 
Email algemeen: info@siol.nl 

contact@siol.nl 

Facebook: https://www.facebook.nl/vvsiol 
YouTube: https://www.youtube.com/user/vvsiol 
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/vvsiol 

Twitter: @vvsiol 
Instagram: vvsiol 

 

Algemeen Bestuur  

Voorzitter (interim): Rob Hoffmann 
voorzitter@siol.nl 

Secretaris: Gerben van Ophuizen 
secretaris@siol.nl 

Penningmeester: Demi Hokke 
Monique Heijl 
penningmeester@siol.nl 

Kantine Howha May 
kantine@siol.nl 

Toernooien Howha May 
toernooien@siol.nl 

Technische Commissie: Niels vd Heijden  
technischecommissie@siol.nl 

Sponsoring / Marketing Gerben van Ophuizen 
sponsoring@siol.nl / 
vriendenvan@siol.nl 

ICT & Communicatie Gerben van Ophuizen 
webmaster@siol.nl 

communicatie@siol.nl 

Algemeen bestuurslid Willem de Haan 

Algemeen bestuurslid Leon Temmink 

 

http://www.siol.nl/
mailto:info@siol.nl
mailto:contact@siol.nl
https://www.facebook.nl/vvsiol
https://www.youtube.com/user/vvsiol
https://nl.linkedin.com/in/vvsiol
mailto:voorzitter@siol.nl
mailto:secretaris@siol.nl
mailto:penningmeester@siol.nl
mailto:kantine@siol.nl
mailto:toernooien@siol.nl
mailto:technischecommissie@siol.nl
mailto:sponsoring@siol.nl
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mailto:webmaster@siol.nl
mailto:communicatie@siol.nl


 VOETBAL VERENIGING SIOL (LINDEN – KATWIJK - CUIJK) 
  

 Informatiegids Jeugdafdeling (2021/2022) 
  

 
 

Informatiegids Jeugdafdeling (2020/2021)  vv SIOL – Sportlaan 3 – 5431 AP Cuijk – https://www.siol.nl 

Overig 

Onderhoudsploeg / Facilitaire zaken Leon en Rob (contactpersoon) 

onderhoudsploeg@siol.nl 

Activiteitencommissie: Angeline Nielen (jeugd) / Glenn Janssen 
en Ronnie Derks (senioren) 

activiteiten@siol.nl  

Ledenadministratie: Ferdinand Heijl 

ledenadministratie@siol.nl 

Kleding: 

Materiaal: 

Claudia de Roode 

Harrie Verberkt 
kleding@siol.nl 

Kantinebeheerder: Paul Broeren 

Howha May 
kantine@siol.nl 

Wedstrijdsecretaris: Harrie Verberkt 
wedstrijdsecretariaat@siol.nl 

 

Jeugdzaken 

Coördinator onderbouw: Nicole Bos 
Leon Josemanders 

Bob Thomassen 
jeugd@siol.nl 

Coördinator bovenbouw: Niels van der Heijden 

Robin Klomp 
jeugd@siol.nl 

Ondersteuning: Gerben van Ophuizen 
contact@siol.nl 

Hoofd jeugd technische zaken: Niels van der Heijden 

Robin Klomp 
Nicole Bos 
Leon Josemanders 

Bob Thomassen 
technischezaken_jeugd@siol.nl 

Wedstrijdsecretaris jeugd: Harrie Verberkt 

wedstrijdsecretariaat_jeugd@siol.nl 

Coördinator voetbalplus team: Leon Temmink 

voetbalplus@siol.nl 

Coördinator scheidsrechterpoule: Wim Toisuta 

mailto:onderhoudsploeg@siol.nl
mailto:activiteiten@siol.nl
mailto:ledenadministratie@siol.nl
mailto:kleding@siol.nl
mailto:kantine@siol.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@siol.nl
mailto:jeugd@siol.nl
mailto:jeugd@siol.nl
mailto:contact@siol.nl
mailto:technischezaken_jeugd@siol.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat_jeugd@siol.nl
mailto:voetbalplus@siol.nl
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2. Privacybeleid 
 

SIOL hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van 
persoonsgegevens. Daarom heeft SIOL een privacybeleid opgesteld in lijn met de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin vindt je heldere en 
transparante informatie geven over de wijze waarop SIOL-persoonsgegevens 
verwerkt van leden, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers, toernooideelnemers, en 

andere personen waarmee SIOL een relatie heeft. 

 

Het privacybeleid kan gevonden worden op: https://www.siol.nl/privacybeleid/ 

Verantwoordelijk voor het privacybeleid en daarmee ook de gegevensverwerking is 
voetbalvereniging SIOL, Sportlaan 3, 5431 AP Cuijk. 

 

  

https://www.siol.nl/privacybeleid/
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3. Gedragsregels 
 

 
 

Bij SIOL staat sportiviteit en plezier in een veilig (sport)klimaat voorop! Om hier een 

concrete invulling aan te geven, zijn er met hulp van vrijwilligers en het bestuur 
gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels beschrijven wat ouders, spelers, 
speelsters en vrijwilligers van SIOL mogen verwachten, maar ook wat SIOL van de 

spelers/ouders en vrijwilligers mag verwachten. En daar moeten we elkaar - met 
respect – op kunnen aanspreken. 
 

Iedereen die bij SIOL betrokken is (spelers, vrijwilligers en ouders) respecteren deze 
gedragsregels en daar handelen wij ook naar. 
 

Hieronder zijn de gedragsregels nader uiteengezet. 
  
De 7 gedragsregels voor trainers en leiders 

1. Coach positief 
2. Binding met de familiare club uitdragen 
3. Conformeren zich aan het jeugdvisieplan en de kernwaarden 

4. Zorgt voor een plezierige sfeer binnen zijn/haar team 
5. Zijn verantwoordelijk voor teamregels en handhaving 
6. Bieden kinderen een veilige omgeving 

7. Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders, grens- en 
scheidsrechters 
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De 6 gedragsregels voor spelers 

1. Nakomen (tijd) afspraken 
2. Coachen elkaar positief 
3. Tonen respect voor trainer, leider, teamgenoten, tegenstander, grens- en 

scheidsrechter 
4. Laten UIT en THUIS de kleedkamer netjes achter 
5. Nette omgang met alle materialen 

6. Zijn in beginsel ook bij blessure aanwezig bij trainingen en wedstrijden van 
hun team 

 

 
  
De 7 gedragsregels voor ouders 

1. Beslissingen accepteren 
2. Achter de omheining blijven 
3. Moedigen positief aan, coachen niet 

4. Gaan respectvol met elkaar om 
5. Weten dat teambelang voorop staat 
6. Communiceren direct en open met elkaar 

7. Stimuleren hun kind afspraken na te komen en op tijd te zijn 
 
De volledige gedragsregels kunnen op de SIOL-site gelezen worden: 

https://www.siol.nl/230/gedragsregels/ 
  

https://www.siol.nl/230/gedragsregels/
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4. Praktische jeugdinformatie 
 

Missie jeugdafdeling 
De jeugdmissie van v.v. SIOL is om ervoor zorgen dat iedereen, van pupil, puber tot 
jongvolwassenen, met veel plezier en op sportieve en respectvolle wijze de 

voetbalsport in al haar diversiteit kan beleven. V.v. SIOL streeft naar en familiare 
sfeer waar kwaliteit en ontwikkeling voor en door haar jeugdleden centraal staat. 
Vanuit deze betrokkenheid vervult v.v. SIOL een sociaalmaatschappelijke rol waar 

iedereen rond de club trots op is. 
  
Visie jeugdafdeling 

We spelen in op de behoeften van de verschillende typen voetballers. V.v. SIOL 
biedt voetbal, sportiviteit en gezelligheid voor iedereen op zijn of haar niveau. 
Voetballen bij v.v. SIOL is leuk, plezierig en een echte teamsport en het leukste is dat 

je op jouw niveau het maximale uit je eigen mogelijkheden weet te halen waarmee 
iedere voetballer een blijvende positieve herinnering heeft aan de club. De club is er 
alles aan gelegen de betrokkenheid van de leden en de omgeving bij de club zo 

groot mogelijk te maken. 
   
Het centrale doel is talentontwikkeling voor iedere speler. Hiervoor is een aantal 

randvoorwaarden noodzakelijk: 
1. De organisatie moet zo zijn dat de doorstroming van spelers (van pupil naar 

junior, als junior binnen de jeugd en van de jeugd naar de senioren) zodanig 

verloopt, dat bij de speler het maximale voetbalplezier en ontwikkeling 
behaald wordt; 

2. Spelers moet een maximaal weerstandsniveau worden geboden, dat past bij 

de kwaliteit van het talent; 
3. Er is rust en duidelijkheid nodig voor zowel de spelers, als ook voor trainers, 

begeleiders en ouders. 

Contributie 

De contributie kan op de website gevonden: https://www.siol.nl/contributie/ 
 

LET OP: de contributie voor het nieuwe seizoen wordt vastgesteld tijdens de Algemene 
Leden Vergadering (september / oktober). 
 

De contributiebedragen zijn in het nieuwe seizoen inclusief kleedgeld zoals besproken 
in de ALV (Algemene Leden Vergadering van oktober 2013), exclusief 
voetbalschoenen en scheenbeschermers. 

 
Spelers kunnen alleen aan de competitie en de trainingen (blijven) deelnemen 
indien de contributie betaald is. 

 
 
 

 

https://www.siol.nl/contributie/
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Competitie 

Alle jeugdteams spelen in competitieverband bij de KNVB. JO7 teams spelen op een 
miniveld. JO8 tot en met JO10 teams spelen op kwart velden. JO11 tot en met JO12 

teams spelen op halve velden met zeventallen. JO13 tot en met JO19 teams spelen 
op hele velden met elftallen. De meeste teams spelen zowel voor als na de winterstop 
één halve competitieronde, de zogenaamde najaars- en voorjaarscompetitie. Deze 

teams behoren tot de B-categorie. Tijdens de winterstop kan een team door de KNVB, 
in overleg met de club, worden ingedeeld in een hogere of lagere klasse. Dit is 
afhankelijk van de resultaten in de najaarscompetitie. Soms spelen teams een 

volledige competitie over het gehele seizoen. Dit kan van toepassing zijn voor JO19-
1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1. Deze teams behoren dan tot de A-categorie. Indien een 
club in een leeftijdscategorie 3 of meer teams heeft, dan speelt het eerste team in 

hoogste klasse (regel van KNVB). De spelers van de JO7 teams voetballen hun 
wedstrijdjes in de winter in een sporthal in de regio. 
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Wedstrijdduur 

De website heeft een koppeling met Sportlink van de KNVB. De wedstrijden, locatie 

en aanvangstijden zijn dan ook te vinden op de website www.siol.nl of www.voetbal.nl. 
 
Eventuele was- en rijschema’s vallen onder de verantwoordelijkheid van de leiders van 

het betreffende team. Eventueel kan een leider deze gegevens ook op papier 
aanleveren. 
 

Speeltijden   

 

 

Scheidsrechter 

Arbitrage 2 tegen 2 en 4 tegen 4 (JO7) 

• Geen specifieke arbitrage-rol; één of meerdere begeleiders van de kinderen 
bewaken de voortgang van het spel; 

• Uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat deze pupillen goed onderling 

de beslissingen kunnen nemen. 
Arbitrage 6 tegen 6 (JO8 t/m JO10) 

• De voortgang van het spel wordt bewaakt door een zogenoemde 

spelbegeleider. Deze dient het thuisspelende team zelf te regelen. 
• De basispositie van de spelbegeleider is langs het veld en hij/zij beweegt mee 

met het spel. Wanneer het spel het nodig maakt kan de spelbegeleider het veld 

in bewegen; 
• De spelbegeleider bewaakt de spelregels, legt de spelregels uit en zal alleen bij 

onduidelijkheid corrigeren en een beslissing nemen door middel van een 

fluitsignaal. 
Arbitrage 8 tegen 8 (JO11 en JO12 vanaf seizoen 2018/2019) 

• JO19-jeugd: 2 x 45 minuten 

• JO17-jeugd: 2 x 40 minuten 

• JO15-jeugd: 2 x 35 minuten 

• JO13-jeugd: 2 x 30 minuten 

• JO11-jeugd: 2 x 30 minuten 

 
 

• JO10-jeugd                       2 x 25 minuten 

• JO9- jeugd:        2 x 20 minuten 
 

• JO8-jeugd              2x 20 minute  

  

• JO7-jeugd: 2 x15 minuten 

• G-teams: 2 x 25 minuten 

http://www.siol.nl/
http://www.voetbal.nl/
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• Het spel wordt geleid door een pupillenscheidsrechter. Deze dient het 

thuisspelende team zelf te regelen. 
Arbitrage 11 tegen 11 (JO13 en hoger) 

• Het spel wordt geleid door een scheidsrechter. Hierbij dient elk team ook zelf 

voor een grensrechter te zorgen. Middels een scheidsrechterspoule wordt deze 
door SIOL geregeld. Indien er geen scheidsrechter voor handen is, dient het 
team hier zelf voor te zorgen. 

 

Wedstrijdformulier 

Vanaf de JO9 jeugd wordt gebruik gemaakt van de Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier 

(mDWF). Hierop staan alle teamspelers op, dispensatie spelers of van een lager elftal. 
Tevens staat hierop vermeld wie de scheidsrechter is, grensrechters en 
wedstrijdcoördinator. Op de KNVB site staat uitgebreide informatie: 

http://www.knvb.nl/assist/assist-
bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-
zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal# 

 

Spelregels 

Bij alle wedstrijden gelden de officiële KNVB-spelregels. Het voert te ver om in deze 

informatiegids hier uitgebreid op in te gaan. Het zal echter duidelijk zijn des te jonger 
de jeugd is, des te soepeler er met deze regels zal worden omgegaan. Zo zijn er voor 
de onderbouwteams afwijkende afspraken over onder andere: wisselen van 

reservespelers en de plaats van waar de doel- en hoekschoppen mogen worden 
genomen. Naarmate de spelers ouder worden, leren ze beter de spelregels kennen en 
kunnen deze dan ook strikter worden gehanteerd. Zie ook op de KNVB site: 

http://www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen  
 

Wisselen van spelers tijdens de wedstrijd 

Voor de teams zijn de volgende regels van toepassing: 

• JO19, JO17 en JO15-teams: maximaal vijf wisselspelers, die mogen door 
wisselen. 

• JO13, JO11, JO9 en JO7-teams: onbeperkt aantal wisselspelers, die mogen 
door wisselen. 

 
Indien de JO19-1, JO17-1 of JO15-1 is ingedeeld in een hele competitie (A-categorie) 
mag er niet worden door gewisseld. 

 
 
 

Wedstrijddag 

De gebruikelijke wedstrijddag voor jeugdteams is de zaterdag. Wanneer er 

inhaalwedstrijden moeten worden gespeeld, gebeurt dit soms ook 's avonds op 

http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal
http://www.knvb.nl/watdoenwe/spelregelsenreglementen
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doordeweekse dagen. Bij aanvang van het seizoen worden ouders en spelers zo 

volledig mogelijk ingelicht over wedstrijd- en oefenprogramma, trainingen, regeltjes en 
vervoersschema. Bij thuiswedstrijden hangt op het bord bij de kantine, welk team, 
welke kleedlokaal gebruikt en op welk veld er gespeeld wordt. Bij uitwedstrijden 

verzamelen de spelers zich op de parkeerplaats van de voetbalvereniging. 
 

Afgelastingen 

Algehele afgelastingen worden door de KNVB gemeld op Teletekst-pagina 603, Regio 
Zuid-II. Als hier staat vermeld dat de B-categorie is afgelast, dan betekent dit dat de 
wedstrijd niet door zal gaan. 

Indien er geen algehele afgelasting is (elke vereniging kan dit dan zelf bepalen) dan 
kunt u dit te weten komen via internet: www.siol.nl. Bij twijfel kun je ook je leider of 
trainer raadplegen. Een goed gebruik is dat ieder team zijn eigen WhatsApp groep 

heeft, zodat iedereen snel op de hoogte gesteld kan worden. De jeugdleiders/trainers 
zitten ook in een eigen groepsapp (vraag Howha May en/of Gerben van Ophuizen). 
Bij SIOL bepaalt Harrie Verberkt of er getraind dan wel gevoetbald mag worden indien 

het slecht weer is. Harrie Verberkt heeft hier het laatste woord in. 
 

Leeftijdsgroepen 

Het kan voorkomen dat er dispensatiespelers in een klasse spelen. Dit is echter 
gelimiteerd en wordt altijd in overleg gedaan met de bovenbouw dan wel onderbouw 

coördinator en het hoofd jeugd technisch zaken. Meisjes hebben altijd 1 jaar 
dispensatie in elke leeftijdsklasse. 
 

Competitie Spelvorm geboortejaar Aantal dispensatiespelers 

JO8 6x6 2014 In alle klassen maximaal 1 per team 

JO9 6x6 2013 In alle klassen maximaal 1 per team 

JO10 6x6 2012 In alle klassen maximaal 1 per team 

JO11 8x8 2011 In alle klassen maximaal 2 per team 

JO12 8x8 2010 In alle klassen maximaal 2 per team 

JO13 11x11 2009 In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team 

JO14 11x11 2008 In alle klassen maximaal 3 per team 

JO15 11x11 2007 In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team 

JO16 11x11 2006 In alle klassen maximaal 3 per team 

JO17 11x11 2005 In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team 

JO18 11x11 2004 In alle klassen maximaal 3 per team 

JO19 11x11 2003 In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team 

 
Via Digitale Wedstrijdformulier wordt hier ook op gecontroleerd. 

Trainingstijden SIOL-jeugd 

Trainen bevordert de spelvreugde, het leren van technieken, het 
saamhorigheidsgevoel in een team en voorkomt blessures. Wij vragen de steun van 
de ouders hun kinderen te stimuleren om zo vaak mogelijk de trainingen te bezoeken 

en zich af te melden bij zijn of haar trainer indien men verhinderd is. Verder is het 

http://www.siol.nl/
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wenselijk, dat de jeugdleden ongeveer één kwartier voor aanvang van de training 

aanwezig zijn. De trainingsdagen worden door de trainer voorafgaande aan het 
seizoen aan de spelers bekend gesteld. Het aantal trainingsdagen en tijdstippen 
kan per team verschillen en is aan veranderingen onderhevig. 

 
Indeling trainingsdagen en tijdstippen 
Zie voor de actuele indeling het bestand ‘SIOL Trainingsschema 2021-2022’ onder 

https://www.siol.nl/downloads/. 
 

Internet 

Op de SIOL-website vindt u alle informatie omtrent onze vereniging. Wij verzoeken de 
spelers en hun ouders om eens afwisselend verslagen van wedstrijden of andere 
activiteiten te schrijven. Alle andere interessante zaken zijn natuurlijk ook welkom. 

Contact met de webmaster heeft u via: webmaster@siol.nl. Ook op Facebook, Twitter 
en Instagram wordt vanuit SIOL-nieuws, foto’s en andere zaken gedeeld. Voor officiële 
zaken is de site leidend. 

 

Activiteiten en de activiteiten commissie 

Alle teams krijgen tijdens de voorjaar- en najaarscompetitie een gelegenheid om eens 

iets anders met het team te gaan doen. Deze (leuke) activiteit komt vooral de 
teambuilding tegemoet. Eens iets anders doen met het team dan alleen maar 
voetballen is de hoofdgedachte. In principe zullen alleen de leiders/trainers en de 

kinderen meedoen met de activiteit. Deze activiteit wordt door de teamleiding zelf 
georganiseerd. vv SIOL heeft hiervoor per speler €10,00 op jaarbasis gereserveerd. 
 

Naast deze activiteit zal de activiteitencommissie trachten nog een paar leuke 
activiteiten te organiseren. De benodigde informatie zal altijd via de site dan wel via de 
trainingen dan wel wedstrijden aan het kind en/of opvoeder bekend worden gesteld.  

 

Overige praktische informatie 

De velden, kleedlokalen en kantine zijn gelegen op het sportpark "De Groenedijkse 

kampen" aan de Sportlaan 3 te Cuijk. De kantine en de kleedlokalen worden 
grotendeels in eigen beheer gerund en onderhouden. Ook de verzorging van de velden 
gebeurt grotendeels door clubvrijwilligers. 

 
Zoals gezegd zijn er enkele mensen die zich bijna dagelijks inzetten om onze  
accommodatie en materialen in goede staat te krijgen en houden. Zij zorgen onder 

andere voor het onderhoud, voeren reparaties uit, ruimen rotzooi op en houden de 
velden in topconditie. Deze mensen zijn onmisbaar voor onze vereniging, maar zeker 
zo onmisbaar is dat alle gebruikers van de accommodatie zelf mee zorg dragen voor 

het voorzichtig omspringen met en schoonhouden van de accommodatie. 
 

https://www.siol.nl/downloads/
mailto:webmaster@siol.nl
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Kleedlokalen 

Na afloop van training en wedstrijd is het de taak van de spelers, samen met de trainers 

en leiders dat de kleedlokalen schoon achterblijven. In het geval van thuiswedstrijden 
geldt dit ook voor het kleedlokaal van de tegenstander. 
 

Tijdens de wedstrijden wordt geadviseerd om het kleedlokaal waarin het team zich 
bevindt af te sluiten. De sleutel van het kleedlokaal zelf kan bij de kantine verkregen 
worden. De leiders krijgen ook aan het begin van het seizoen een sleutelset voor 

toegang tot de ballenhok en ballenkast van zijn/haar team. De sleutel van het ballenhok 
past ook op de buitendeur van de kleedlokalen. 
 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en afspraken kan het toch voorkomen dat tijdens 
een wedstrijd persoonlijke eigendommen beschadigd, vermist of gestolen worden. De 
vereniging stelt zich hiervoor niet aansprakelijk. 

Kantine 

De kantine van vv SIOL is een onmisbaar trefpunt binnen de vereniging. De kantine 
wordt in eigen beheer geëxploiteerd door clubvrijwilligers. 

 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en afspraken kan het toch voorkomen dat van 
een lid van onze vereniging tijdens een verenigingsactiviteit persoonlijke 

eigendommen beschadigd, vermist of gestolen worden.  
 
De vereniging stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.  

 
Ieder lid van de vereniging blijft persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigendommen. 
Als voorzorg adviseren wij dan ook om geen waardevolle spullen mee te nemen 

(bijvoorbeeld mobiele telefoons, audiodragers.) 
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5. Rol van de ouders 
 

Vooral bij de jongere jeugd (JO11 en jonger) is aanwezigheid en actieve participatie 
van de ouders (vanuit het perspectief van het kind bezien) logisch en noodzakelijk. De 

jongste pupillen (vooral de JO7 en JO9-pupillen) hebben namelijk nog hulp nodig bij 
het douchen, veters strikken, spullen bij elkaar houden, et cetera. Geleidelijk worden 
de kinderen echter zelfstandiger en richten zij zich rond de trainingen en wedstrijden 

meer op de trainer en/of leider. 
Ook dan blijft actieve medewerking van ouders echter onontbeerlijk, nu meer uit het 
oogpunt van de vereniging. Elk team heeft immers leiders en trainers nodig en in de 

meeste gevallen worden ouders hiervoor benaderd. Gelukkig zijn er bij elk team 
meestal wel enkele ouders die hiertoe bereid zijn en er zelfs veel plezier in hebben om 
een team (met hun eigen zoon of dochter) te begeleiden of als trainer te fungeren. 

 
Een ander aspect waarin een rol voor de ouders is weggelegd, vormt het vervoer van 
de teams naar uitwedstrijden en uittoernooien. Zolang een zoon/dochter lid is van vv 

SIOL, wordt van de ouders verwacht dat zij mede zorgdragen voor het vervoer bij 
uitwedstrijden en uittoernooien. De leider benadert ouders hiervoor, maar ouders zijn 
zelf verantwoordelijk voor het tijdig op de plaats van bestemming zijn van hun 

zoon/dochter. De meeste ouders blijken overigens zoveel plezier te beleven aan het 
bekijken van wedstrijden van hun eigen kind, dat zij zelfs iedere uitwedstrijd meegaan.  
 

De tenues worden door de vereniging per team beschikbaar gesteld. Aanschaf van 
een eigen tenue is dus niet nodig. Wel dient het team de tenues zelf te wassen na elke 
wedstrijddag. Hiervoor wordt een waslijst opgesteld waarin ouders op toerbeurt de was 

van het team doen. 
Omdat de club de rol van de ouders van de jeugdspelers zeer belangrijk vindt, volgen 
hier enkele vuistregels voor de ouders. We gaan ervan uit dat alle ouders zich houden 

aan deze vuistregels: 
 

• Zorg ervoor dat je zoon of dochter op tijd aanwezig is bij de trainingen en bij de 
wedstrijden. Voetbal is een teamsport. Als ze te laat komen, dan duperen ze 
niet alleen zichzelf, maar ook de medespelers. 

• Alle ouders zijn medeverantwoordelijk voor vervoer naar uitwedstrijden en 
uittoernooien. Aan het begin van het seizoen maken de leiders eventueel een 
indeling voor rijbeurten. Ruilen mag, maar dit dient door de ouders onderling te 

worden geregeld. 

• Aanmoedigen van spelers tijdens wedstrijden mag, maar negatief commentaar 
leveren op wie dan ook is niet toegestaan. Indien u als ouder opmerkingen hebt 
over het een of ander, meld dat dan op een verstandige manier bij de leiders 
van het team van uw zoon of dochter. Realiseert u zich wel, dat we te maken 

hebben met meer dan 100 jeugdleden en dat we het niet iedereen naar zijn/haar 
zin of gelijk kunnen maken/geven. 

• Ga zorgvuldig om met het vrijwillig kader van de vereniging. Iedereen maakt wel 
eens een fout en we hebben ze broodnodig voor het voortbestaan van onze 
vereniging. 
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• Leef de huishoudelijke regels na die in hoofdstuk 4 staan. 
 
 
 

 
 
Uiteraard juicht de vereniging de enthousiaste en soms fanatieke 

aanmoedigingen van ouders toe, zolang deze maar positief blijven en ouders 
zich niet mengen in de voetbaltechnische aanwijzingen van de trainer/ coach. 
 

Supporters 

Een kind zal en kan niet trotser zijn dan als hij kan tonen aan familie en vrienden hoe 

goed hij kan voetballen. Ook supporters zijn natuurlijk altijd van harte welkom tijdens 
wedstrijden en trainingen. Ook voor de supporters geldt, laat het coachen over aan de 
trainer/coach. 

De leiders stellen uw kind ergens op in het veld waarvan zij denken dat dat het meeste 
rendement geeft in het belang van het team en voor het kind. Uit ervaring weten we 
dat een kind nogal gauw in de war raakt als iedereen iets anders tegen hem begint te 

roepen. Zeker als ouders, familie en vrienden tactische dingen gaan roepen.  
De meeste leiders en trainers hebben ervaring genoeg en zij kunnen eventueel ook 
speciale cursussen volgen. Laat dus de leiding over aan de leiders.  
 

Het is overigens niet toegestaan om langs de middenlijn (scheiding tussen de twee 
velden) te staan of in de directe nabijheid van een goal. Dit is de policy van de KNVB 
en iedere scheidsrechter dient hierop toe te zien. Supporters of ouders mogen 

uiteraard tijdens wedstrijden zich niet binnen de lijnen van het veld ophouden! 
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Scheidsrechters mogen supporters of ouders verwijderen van het sportpark na 

herhaaldelijk en tevergeefs waarschuwen. 
 

Vervoer van kinderen kleiner dan 1,35 meter 

Vanaf 1 maart 2006 is er een wet, die het verplicht dat kinderen kleiner dan 1,35 meter 
in een goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger moeten worden vervoerd. Wat nooit 
mag: Zet nooit kinderen kleiner dan 1,35 meter op de voorzitting! Voor vervoer van en 

naar sportevenementen geldt een uitzondering, omdat niet altijd van u of van 
anderen verlangd kan worden dat er (voldoende) kinderzitjes voorhanden zijn of 
geplaatst kunnen worden. Het vervoer van anderen dan uw eigen kinderen kleiner dan 

1,35 meter, voor een korte afstand mag zonder zitje plaatsvinden, mits op de 
achterbank en met veiligheidsgordel om. Eigen kinderen kleiner dan 1,35 meter 
moeten altijd vervoerd worden in een goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger. Meer 

informatie op www.kinderzitjes.nl 
 
Hoeveel kinderen mag ik op de achterbank vervoeren? 

 
Net zoveel kinderen tot 1,35 meter als er gordels zijn. 
Hoe hoog is de boete voor het niet gebruiken van de gordel of een kinderzitje/ 

zittingverhoger? 
Het niet gebruiken van de autogordel of een goedgekeurd kinderzitje, terwijl dat wel 
verplicht is, kost minimaal € 75. Kinderen vanaf 12 jaar, die de gordel niet dragen, 

krijgen zelf de bekeuring. 
 

 

http://www.kinderzitjes.nl/
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6. Huishoudelijke regels 
 

Een van de doelstellingen van onze vereniging is dat kinderen met plezier kunnen 
voetballen. Om plezierig, maar zeker ook veilig te kunnen voetballen in een prettig 

klimaat is het van belang om een aantal regels op te stellen. 
 
Binnen vv SIOL en met name de jeugdafdeling hanteren we de volgende regels: 

• Informeer de leider/trainer of je andere sporten beoefent.  

• Informeer je leider/trainer indien je ziek bent geweest en of hij met iets rekening 
moet houden in verband met herstel (dit geldt natuurlijk ook voor blessures.) 

• Je kunt een leider/trainer altijd aanspreken wanneer je bepaalde zorgen hebt of 
had. Misschien heb je wensen of ideeën. Hij/zij kan je misschien verder helpen. 
Ook de bovenbouw of onderbouw coördinator kan je misschien wel helpen. 

• Spelers dienen zich bij verhindering af te melden bij hun leider/trainer zowel 
voor trainingen als voor een wedstrijd (voor een wedstrijd in principe minimaal 
48 uur voor aanvang van de wedstrijd.) 

• Spelers dienen altijd op tijd aanwezig te zijn voor een wedstrijd of een training. 

• Iedere speler van de jeugdafdeling speelt in het voetbaltenue van vv SIOL, 
daarbij wordt het shirt in de broek gedragen en wordt er niet met afgezakte 
kousen gespeeld.  

• Met uitzondering van de eigen aangeschafte SIOL trainingspakken is het alleen 
toegestaan om de door SIOL verstrekte trainingspakken te dragen van en naar 
wedstrijden van het team. (Dus na een wedstrijd zo snel mogelijk eigen kleren 

aan.) 

• Aanwijzingen van de leider/trainer opvolgen. 

• Zorgdragen voor het in goede staat verkeren van de tenues en materialen van 
de club. 

• Het dragen van oorbellen, kettingen, horloges, ringen of andere sieraden is 
tijdens wedstrijden en of trainingen verboden. 

• Het dragen van scheenbeschermers en voetbalschoenen is verplicht voor zowel 
wedstrijden als trainingen. Geen scheenbeschermers/voetbalschoenen is niet 
trainen/spelen! 

• Indien er in de sporthal gevoetbald wordt dienen de kinderen de beschikking te 
hebben over een juiste soort zaalschoen. Dat wil zeggen geen hardloopschoen 

of een gymschoen waarvan de zool afgeeft. 

• Douchen na een wedstrijd is verplicht; uitzonderingen in principe alleen 
incidenteel en na overleg met de leider/trainer. Dit is ook gedaan uit 

hygiënische overwegingen. 

• Het gebruik van badslippers tijdens het douchen is aan te raden. 

• De leider/trainer bepaald de opstelling. Niet de spelers en ook niet de ouders. 

• De spelers dienen zich tijdens wedstrijden en trainingen correct te gedragen ten 
opzichte van medespelers, tegenstanders, wedstrijdleiding, trainer(s), leider(s), 
publiek enz. 

• Spelers en supporters dienen ervoor te zorgen dat de naam van vv SIOL als 
voetbalvereniging niet in diskrediet wordt gebracht. 
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• Het veld en de gebouwen netjes houden. 

• Zuinig zijn op ballen en andere materialen. 
o Indien de ballen nat zijn, dan afdrogen en niet tegen elkaar aanleggen. 

o Wedstrijdballen, vlaggen etc liggen in bestuurskamer klaar. Of kunnen 
eventueel bij parkwacht opgevraagd worden. 

• Trainingen gaan in principe zo veel mogelijk door, behalve bij extreme 
weersomstandigheden en veldcondities; waar nodig wordt er alleen getraind op 
het trainingsveld (inschikken). 

• Alvorens een kleedlokaal binnen te gaan, worden (voetbal)schoenen goed 
schoongemaakt met behulp van borstels die zich meestal buiten bevinden. 

Schoenen worden dus niet afgeklopt tegen muren en/of deuren of schoon 
gemaakt onder de douche! Dit geld niet alleen voor thuiswedstrijden maar ook 
voor uitwedstijden. 

• Na een training of wedstrijd blijft één leider of trainer tijdens het douchen en 
omkleden van de spelers in het kleedlokaal aanwezig (uitzondering mannelijke 
leiders bij meisjesteams.)  

• Binnen gemengde teams en bij thuiswedstrijden is er voor meisjes een aparte 
douchegelegenheid aanwezig (sleutels verkrijgbaar via de parkwacht.) Dit geldt 

niet altijd voor uitwedstrijden. 

• De kleedlokalen worden na gebruik weer schoon en gebruiksklaar 
achtergelaten. 

• Roken en drinken (alcohol) is voor alle jeugdspelers onder de 18 jaar niet 
toegestaan in de kantine, de kleedkamers, het ballenhok of de scheidsrechter 

kleedkamers. 

• Het gebruik van drugs (hard of soft) is op het gehele sportpark verboden. 

• Opgelegde boetes door de KNVB dienen door de spelers zelf betaald te 
worden. 

• Het bestuur kan daarnaast zelf nog aanvullende straffen opleggen. 

• Pesten van anderen is ten strengste verboden.  

• Aan de competitie kan alleen deelgenomen worden indien de contributie 
betaald is en de voetballer ingeschreven staat bij vv SIOL! 

Leider(s)/trainer(s) mogen hiervan niet afwijken, de desbetreffende 
voetballer is anders niet verzekerd! 
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7. Technisch beleid 
 

Het doel is dat de spelers met meer plezier voetballen en spelenderwijs de vele 
benodigde vaardigheden van het voetbal optimaal ontwikkelen binnen hun eigen 

potentieel. Iedere jeugdspeler bij v.v. SIOL  krijgt hetzelfde aangeboden qua training 
en oefenmateriaal en kan daarmee zijn/haar talenten ontwikkelen. Het doel is om de 
spelers en trainers van de JO7 t/m JO12 minimaal 1x per week mee te laten doen aan 

een technische voetbaltraining die verzorgd worden door een gediplomeerde trainer. 
Hiermee krijgen niet alleen alle jeugdleden van de onderbouw een goede 
voetbaltechnische basis, maar worden de trainers middels train-de-trainer methode 

meteen structureel bijgeschoold op hun trainersvaardigheden.  Via deze methodische 
aanpak wordt op deze manier de visie en voetbaltechnische leerlijnen centraal 
geborgd. Daardoor is er sprake van continuïteit, ook als trainers elkaar vervangen. 

 

Visie op het leren voetballen 
Een groeiende jeugdafdeling vraagt ook om visie op het leren voetballen. Het doel is dat 
de spelers met meer plezier voetballen en spelenderwijs de vele benodigde 
vaardigheden van het voetbal optimaal ontwikkelen binnen hun eigen potentieel. Iedere 
jeugdspeler bij v.v. SIOL  krijgt hetzelfde aangeboden qua training en oefenmateriaal en 
kan daarmee zijn/haar talenten ontwikkelen. 
  

Waar ligt het accent van leren voetballen bij de 5-6 jarige (JO7)?   

• Doel = Beheersen van de bal 
o Mikken, schieten, dribbelen, techniek. 

  

Waar ligt het accent van leren voetballen bij de 7-8 jarige (JO9)?  

• Doel = Doelgericht handelen met de bal 
o Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie. 

o Verbeteren scoren (het benutten van de kansen). 

o Verbeteren positiespel in de opbouw.  
  
Waar ligt het accent van leren voetballen bij de 9-10 jarige (JO11)? 

• Doel = doelgericht samenspelen 

o Verbeteren positiespel in de opbouw. 

o Verbeteren dieptespel in de opbouw. 
o Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie. 

o Verbeteren scoren (het benutten van de kansen). 

o Verbeteren storen en veroveren van de bal. 

o Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij. 
o Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie. 

o Verbeteren voorkomen van doelpunten. 
  
Waar ligt het accent van leren voetballen bij de 11-12 jarige (JO13)? 

• Doel = spelen vanuit een basistaak 

o Verbeteren positiespel in de opbouw. 

o Verbeteren dieptespel in de opbouw. 
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o Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie. 

o Verbeteren creëren en benutten van kansen wanneer de achterlijn 
wordt gehaald. 

o Verbeteren scoren (het benutten van de kansen). 

o Verbeteren storen en veroveren van de bal. 
o Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij. 

o Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie. 

o Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft 
gehaald. 

o Verbeteren voorkomen van doelpunten. 
  
Waar ligt het accent van leren voetballen bij de 13-19 jarige (JO14 ->)? 

• Doel JO15 = Afstemmen basistaken binnen team 

• Doel JO17 = spelen als een team 

• Doel JO18 = presteren als team in competitie. 

o Verbeteren positiespel in de opbouw. 

o Verbeteren dieptespel in de opbouw. 
o Verbeteren uitspelen van de één tegen één situatie. 

o Verbeteren creëren en benutten van kansen wanneer de achterlijn 
wordt gehaald. 

o Verbeteren scoren (het benutten van de kansen). 

o Verbeteren van het omschakelen (verdedigen naar aanvallen). 

o Verbeteren storen en veroveren van de bal. 
o Verbeteren verdedigen van dieptespel van de tegenpartij. 

o Verbeteren verdedigen in de één tegen één situatie. 

o Verbeteren verdedigen wanneer de tegenpartij de achterlijn heeft 
gehaald. 

o Verbeteren voorkomen van doelpunten. 

o Verbeteren van het omschakelen (aanvallen naar verdedigen). 
 

Voetbalplus-team (voorheen G-team) 

Het voetbalplus is bestemd voor spelers die ten gevolge van hun beperking 

(lichamelijke en/of geestelijke beperking) te veel belemmeringen ondervinden om mee 
te doen aan een reguliere competitie. Het uitgangspunt is dat elke Voetbalplus-speler 
als individu wordt benaderd met zijn/haar specifieke mogelijkheden en of beperking. 

 
Een specifieke invulling, per leeftijdscategorie staat beschreven in het technisch 
jeugdplan. 

 
Kort samengevat: in de opleiding verschuift het doel naarmate spelers ouder worden 
van balbeheersing en techniek naar samenspel en tactiek. In de jongere 

leeftijdsgroepen is individuele techniek (balbeheersing en een man uit kunnen spelen) 
van groot belang, als basis voor het beheersen van samenspel en tactiek op latere 
leeftijd. In de trainingen komt dit tot uitdrukking in veel met de bal bezig zijn, geen lange 

wachttijden en veel herhalen (met afwisselende elementen). 
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Aangezien traptechniek en balbeheersing ook voor keepers van groot belang zijn, 
voetballen keepers in de JO9 en liefst ook nog in de JO11 bij voorkeur één helft per 
wedstrijd en nemen ze naast keeperstraining ook gewoon als voetballer deel aan de 

voetbaltraining. Indien een JO9 of JO11-team over een vaste keeper beschikt (die dus 
ook wekelijks keept) is bovengenoemd niet van toepassing. Voor vaste keepers is 
deelname aan de keeperstraining verplicht. 

 
Omdat de nadruk ligt bij opleiding, wil vv SIOL graag veel geschoolde leiders en 
trainers inzetten. Daarom worden alle leiders in staat gesteld om kosteloos een trainer- 

of leiderscursus te volgen. Streven is bij alle standaardteams minimaal één opgeleide 
trainer/leider te plaatsen (of iemand die een vergelijkbaar niveau heeft op basis van 
ervaring). Voor de trainer van JO19 geldt de opleidingseis minimaal KNVB-

juniorentrainer. Voor deze functie is een onkostenvergoeding mogelijk. 
 

Spelopvatting 

vv SIOL streeft een positieve, aanvallende spelopvatting na, met spelers die initiatief 
durven te nemen. Bij 11 tegen 11 krijgt dit vorm in het 4-3-3 concept. Bij 7 tegen 7 
wordt hier al op geanticipeerd, door globaal in twee linies te spelen (3-3.) Het is 

wenselijk dat alle teams die in de E- of F-afdeling spelen ook daadwerkelijk met 7 tegen 
7 (en niet 8:8 of 9:9) voetballen. Ruimte op het veld komt de ontwikkeling van de 
spelers ten goede. Het spelen met meer dan 7 spelers is wel toegestaan wanneer het 

erg koud is of wanneer het team uit 10 of meer spelers bestaat. Het spelen van 7:7 
geniet ook de voorkeur van de KNVB. 
 

Teamindeling en selectie 

Doel van het selecteren van spelers is iedereen zo veel mogelijk op zijn eigen niveau 
te laten voetballen. De selectie van spelers gebeurt aan de hand van een combinatie 

van vijf criteria: leeftijd, voetbalkwaliteiten (technisch/tactisch), fysieke/mentale 
ontwikkeling en het aantal spelers. 
Het basiscriterium waarop wordt ingedeeld is leeftijd. Hier gelden in eerste instantie de 

leeftijdsgrenzen zoals die zijn vastgesteld door de KNVB. Vervolgens wordt per 
leeftijdsgroep geselecteerd op basis van voetbalkwaliteiten en de fysieke/mentale 
ontwikkeling. De beste spelers per leeftijdsgroep komen in een selectieteam (JO9-1 

t/m JO19-1). 
 
vv SIOL weet uit ervaring dat het indelen van spelers meer is dan het schuiven met 

poppetjes. Voetbal is een teamsport en het indelen van de teams kan betekenen dat 
iemand van het ene naar het andere team wordt doorgeschoven. Soms weg van zijn 
of haar vriendjes of vriendinnetjes. Het indelen van teams en doorschuiven van spelers 

doen wij dan ook niet lichtzinnig, maar altijd in het belang van zowel de spelertjes 
alsmede de club. Uit ervaring weten we ook dat kinderen zich snel aanpassen in een 
nieuw team en dat zij ook in dit nieuwe team de voetbalsport met plezier bedrijven. Wij 

zullen u natuurlijk altijd informeren wanneer de indeling uw kind betreft. Wij willen u 
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ook vriendelijk vragen dat als zich een dergelijke situatie een keer voordoet in het 

belang van uw kind te handelen.  
 
JO8 t/m JO10-teams bestaan uit minimaal 8 en maximaal 9 spelers. JO11 teams 

bestaan uit minimaal 9 en maximaal 11 spelers. Teams vanaf JO13 bestaan bij 
voorkeur uit 13-16 spelers.  
 

De bovenbouw- of onderbouw coördinator kunnen te allen tijde in het belang van vv 
SIOL een team opdragen om een roulatieschema te maken van zijn/haar spelers. De 
aangewezen speler dient dan bij het team te gaan voetballen waarvoor deze maatregel 

is afgekondigd. Dit is een noodmaatregel en zal in principe alleen voorkomen indien 
een team uit dezelfde leeftijdsklasse te weinig spelers heeft en er geen vrijwilligers 
gevonden worden. 

 
Indien nodig of gewenst kan bij de selectie van de leeftijdscriteria worden afgeweken, 
bijvoorbeeld op basis van het aantal beschikbare spelers. Ook de voetbalkwaliteiten 

of de fysieke/mentale ontwikkeling kunnen aanleiding zijn om een speler in een hogere 
of lagere leeftijdsgroep in te delen. Afhankelijk van de leeftijdscategorie kunnen er 
beperkt spelers met dispensatie in een lagere leeftijdsgroep ingedeeld worden.  

 
De selectie en teamindeling voor het nieuwe seizoen start al direct na de zomerstop 
of winterstop. Een en ander gebeurt in nauw overleg tussen de bovenbouw-, 

onderbouw coördinator, hoofd jeugd technisch zaken, leiders en trainers.  
De uiteindelijke indeling wordt vastgesteld door de bovenbouw en onderbouw 
coördinator, op basis van een eindadvies van het eerdergenoemde kader.  

 
Mocht het kader er niet uitkomen dan nemen de bovenbouw – en 
onderbouwcoördinator en de hoofd jeugd technisch zaken samen een definitieve 

beslissing. Streven is om uiterlijk medio juni de nieuwe (voorlopige) indelingen voor 
het volgende seizoen te publiceren op de website of via de mail. Een indeling is geen 
statisch gegeven. De leiders/trainers kunnen zich vergissen, of door aan-/afmeldingen 
wijzigen de aantallen spelers in een team, of een speler die zich anders ontwikkelt. Dit 

zijn maar een paar redenen waarom een voorlopige indeling alsnog kan wijzigen. 
Uitgangspunt is dat een teamindeling voor het gehele seizoen geldt. Tussentijdse 
aanpassingen zijn in principe alleen mogelijk begin september (aanvang najaars 

competitie) en in de winterstop (voor aanvang van de voorjaarscompetitie). Langdurige 
blessures of afmeldingen kunnen dit uitgangspunt echter doorkruisen. 
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8. Taken en organisatie jeugdafdeling 
 

Bovenbouw en onderbouwcoördinator zijn verantwoordelijk voor het totale beleid 
van de jeugdafdeling. Zij nemen tevens deel in de technische commissie waarvan de 

voorzitter ook in het algemeen bestuur deelneemt. De coördinatoren zijn tevens ook 
het aanspreekpunt tussen spelers, ouders, leiders en technische commissie. De 
voorzitter van de technische commissie legt verantwoording af aan het bestuur. 

 
Het hoofd jeugd technisch zaken geeft de vorm weer van het voetbaltechnische 
beleid van de jeugdafdeling. Deze coördinator staat onder leiding van de bovenbouw 

en onderbouwcoördinator. Het hoofd jeugd technisch zaken schuift waar nodig aan bij 
vergaderingen van het bestuur of bespreekt zaken voor met het twee coördinatoren.  
 

De team indelings-commissie wordt gevormd door de leden van de technische 
commissie: de bovenbouw- en onderbouw coördinator en hoofd jeugd technisch 
zaken. De leiders/trainers geven advies aan de de bovenbouw en onderbouw 

coördinator. 
 
Activiteiten Commissie (AC) De AC organiseert binnen vv SIOL naast voetbal ook 

diverse nevenactiviteiten voor de jeugd. De coördinatie en uitvoering hiervan ligt bij de 
AC. Zij waken ook over de inzet van de benodigde vrijwilligers. De AC neemt bij 
behoefte ook deel aan de bestuursvergaderingen en vormen een onderdeel van het 

algemeen bestuur. 
 
Vrijwilligers 

vv SIOL is zoals u weet een kleine vereniging waarin vooral het welzijn van uw kind 
centraal staat. Dit alles gecombineerd met een hoop lol en plezier. Onze jeugdafdeling 
heeft op dit moment meer dan honderd jeugdleden. Deze jongens en meisjes hebben 

meerdere keren per week hopelijk een gevoel dat ze ergens bij horen en dat zij naar 
iets kunnen gaan waar ze vooral plezier hebben. 
 

Om dit alles goed te kunnen begeleiden, staan er bijna dagelijks een waar leger aan 
vrijwilligers klaar. Alleen voor onze jeugdleden al, zijn dat op een weekbasis zo’n 50 
verschillende mensen. Zonder deze vrijwilligers zou een vereniging zoals vv SIOL niet 

kunnen bestaan. Nu vraag ik u om ook deze vrijwilligers te steunen. Zij willen geen 
geld of cadeaus voor hun inzet. Het enige wat de vrijwilligers graag zouden zien is dat 
iedereen of zoveel mogelijk mensen zich aanmelden als vrijwilliger.  

 
U zou ons al kunnen helpen met het draaien van een kantinedienst of bijvoorbeeld ter 
ondersteuning van de activiteitencommissie. Het mooie van vv SIOL is dat u nooit 

alleen werkt. De mensen die bijvoorbeeld een kantinedienst draaien zijn met minimaal 
2 personen. Op dit moment hebben we op zeer kort termijn vrijwilligers nodig die mee 
willen helpen in de kantine. Het aantal vrijwilligers dat in de kantine stond is de laatste 

tijd flink geslonken. Deze inkrimping van het vrijwilligers bestand zou er zelfs toe 
kunnen leiden dat de kantine in de toekomst vaker gesloten zal zijn. Vandaar dat we 
met spoed op zoek zijn naar vrijwilligers die mee willen helpen. Wilt u informatie over 
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het ondersteunen in de kantine dan vraag ik u om contact op te nemen met onze 

kantine beheerder Howha May. Zijn mailadres: kantine@siol.nl. 
 
Vindt u de bardienst niets voor u en denkt u dat de activiteitencommissie meer iets is 

dat in uw straatje ligt, laat dit dan weten aan Tanja Cremers. Mocht u informatie willen 
over het steunen van de activiteiten commissie dan kunt u Tanja bereiken via de mail. 
Het mailadres van Tanja: activiteiten@siol.nl. 

  
Daarnaast levert u ook al een bijdrage door wedstrijdverslagen van het team van uw 
zoon of dochter te schrijven. Via de leider kunnen deze verslagen dan op de website 

geplaatst worden. Dit vinden kinderen altijd heel erg leuk en hebben ze ook iets 
tastbaars voor de rest van de familie. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met 
Gerben van Ophuizen (webmaster@siol.nl). Sinds 2017 heeft SIOL een vernieuwde 

website, waardoor het nog eenvoudiger is om door ouders/leiders zelf verslagen of 
foto’s op de site te plaatsen. 
 

Mocht u ambiëren om leider of trainer te worden laat dit dan weten aan de leider of 
trainer. Dit kan overigens ook bij de bovenbouw of onderbouw coördinator of bij het 
hoofd jeugd technische zaken. 

 
Wij zijn blij met alle hulp die we van u kunnen krijgen! 
 

 

 

mailto:webmaster@siol.nl
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9. Kleding en materiaal 
 

Aan alle teams wordt aan het begin van het seizoen een complete set wedstrijdkleding, 
wedstrijd- en trainingsballen (per speler 1 bal), mnimaal 1 hesje per kind, minimaal 2 

kleuren hesjes per team, 50 petjes (5 kleuren) per team en 2 coachjassen per team. Daarnaast 

krijgt elk team één verzorgingsset verstrekt, bestaande uit waterzak, spons, 
aanvoerdersband en bidon. Na afloop van het seizoen wordt de kleding ingeleverd bij 
de kleding coördinator.  

 
De leider van het team is verantwoordelijk voor de kleding en zorgt voor een was 
schema. Klachten of problemen over de kleding worden gemeld bij bovenbouw en 

onderbouw coördinator en de kleding coördinator. 
Indien trainingspakken worden uitgereikt aan een team, zorgt de leider voor de 
uitreiking en inname van de trainingspakken. Hij laat iedere speler tekenen voor 

ontvangst en zorgt dat de tekenlijst zo snel mogelijk aan de kleding coördinator wordt 
gegeven. 
Ieder team beschikt over een sleutel van de kleine poort, de kleedkamers, de 

ballenhokken en de ballenkast van het team. 
In algemene zin geldt, zorg voor de kleding en het materiaal, zoals je ook voor je eigen 
spullen zorgt. Ga er zorgvuldig mee om en zorg dat na afloop van de wedstrijd en de 

trainingen alles voltallig en in goede staat aanwezig is. 

Voor het kledingpakket wordt het volgende afgesproken 

• Deze kleding niet in bruikleen wordt gegeven, maar in beheer blijft bij de 
teamleiding. 

• Deze kleding alleen gebruikt wordt voor officiële door vv SIOL vastgestelde 
activiteiten, zoals (vriendschappelijke) wedstrijden en voetbaltoernooien.  

• Deze kleding bij toerbeurt wordt gewassen volgens een door de teamleiding op 
te stellen schema door de ouders/verzorgers van de betrokken teamleden.  

• Het wassen dient te gebeuren volgens in tas bijgevoegde wasinstructie. 

• De teamleiding deze kleding voor en na de wedstrijden controleert op 
compleetheid en schade. 

Bij verlies, diefstal of schade gelden de volgende afspraken 

• Verlies, diefstal of schade aan kleding wordt door de teamleiding onmiddellijk 
gemeld bij de kledingcoördinator. 

• Bewuste schade of verlies door schuld wordt geclaimd bij degene die de 
vernieling of schade heeft veroorzaakt.  

Voor het materiaal wordt afgesproken, dat 

• De teamleiding het materiaal in beheer krijgt en er ook verantwoordelijk voor is. 

• De teamleiding het materiaal voor en na de wedstrijden controleert op 
compleetheid en schade. 

• De teamleiding er zorg voor draagt dat het materiaal wordt opgeborgen en 
afgesloten in de daarvoor bestemde teamkasten in het materiaalhok. 
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Bij trainingen gelden de volgende afspraken 

• De trainer is verantwoordelijk voor een goed verloop van de trainingen, dit 
betekent dat hij naast het verzorgen van de training ook iedereen informeert 
over het wel of niet doorgaan van de trainingen conform de afspraken daarover 

binnen het team. 

• De trainer is als eerste aanwezig en opent de poort, de kleedruimte en draagt 
zorg voor het inschakelen van de verlichting op trainingsveld en in de 

kleedruimte en de verstrekking van het trainingsmateriaal en het afsluiten van 
het materiaalhok. 

• De trainer is na de training als laatste weg en draagt zorg voor het door de 
spelers schoonmaken van de kleedkamers, het opbergen door de spelers en 
de controle van het materiaal en het afsluiten van het materiaalhok en indien 

het de laatste training van de avond betreft voor het uitschakelen van alle 
verlichting en de afsluiting van het materiaalhok en de kleedkamer en wanneer 
de kantine niet is geopend voor het afsluiten van de toegangspoorten. 

• Een door de vereniging aangestelde consul bepaalt of het trainingsveld 
bespeelbaar is. Bij onbespeelbaarheid geeft hij dat twee uur voor de training 

door via een bericht op KKN en op de Website. 

• Kleine doeltjes van 1 bij 4 meter zijn uitsluitend voor de JO7-teams bestemd. 
Indien de JO7-teams niet trainen, dan mogen deze ook door andere teams 

gebruikt worden. 

• In verband met de coronavirusuitbraak in maart 2020 zijn er maatregelen 
getroffen om de hygiëne te verbeteren en hoe met elkaar omgegaan dient te 
worden. Kijk hiervoor op de site voor de laatste informatie, of op www.rivm.nl.  

 

  

http://www.rivm.nl/
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10. Aan- en afmelden lidmaatschap 

Aanmelden 

Elk potentiële nieuwe speler mag 3 gratis proeftrainingen volgen. De indeling 
commissie zal een nieuw lid indelen in een team. Dit zal in principe nooit rechtstreeks 
naar een selectieteam zijn. Voor de rest hanteren wij een maximum aantal spelers per 

team. Maximaal 9 spelers voor 7 tegen 7 teams. Nb: hier kan van afgeweken worden 
indien er te veel aanmeldingen zijn, maar niet voldoende voor een nieuw team. 
 

Indien de teams vol zitten dan kan een nieuwe speler wel meetrainen, ter beoordeling 
van de technische commissie, maar het spelen van competitiewedstrijden kan alleen 
dan, wanneer dit aangegeven wordt door de betrokken leider(s)/trainer(s.) Dit is een 

bestuurlijke beslissing, leiders/trainers kunnen en mogen hiervan niet afwijken.  
 
Na de 3e training ontvangt het potentiele lid een inschrijfformulier van de trainer(s), of 

deze kan gedownload worden (https://www.siol.nl/downloads/). Het inschrijfformulier 
dient ingevuld en getekend gemaild te worden naar ledenadministratie@siol.nl. Zodra 
de ledenadministrateur het nieuwe lid heeft ingeschreven volgt via de bovenbouw dan 

wel onderbouw coördinator en de leider toestemming om mee te spelen met 
competitiewedstrijden. Het nieuwe lid is nu ook verzekerd tegen mogelijke ongevallen 
die kunnen plaatsvinden voor, tijdens en na voetbalhandelingen voor de 

voetbalvereniging. 
 

Afmelden 

In geval van het beëindigen van het lidmaatschap dient dit doorgegeven te worden aan 
de leider; tevens dient een schriftelijke afmelding gericht te worden aan onze 
ledenadministrateur (ledenadministratie@siol.nl). Op de website van SIOL vindt u 

onder het kopje ‘downloads’ een afmeldingsformulier. De gehele afmeldingsprocedure 
staat ook op de website onder ‘downloads’. Het is voor de vereniging erg belangrijk 
dat je deze procedures ook in acht neemt.  

 
Zeggen tegen je leider dat je stopt zonder dat je contact hebt gehad met de 
ledenadministrateur betekend dat je niet bent uitgeschreven en dus ook gewoon 

contributie moet betalen. Het contact opnemen met de ledenadministrateur is dus 
geen verantwoordelijkheid van de leider of trainer maar altijd van spelers, ouder 
en/of voogd. 

 

 

 

 

https://www.siol.nl/downloads/
mailto:ledenadministratie@siol.nl

