
 

INFORMATIE VOOR ALLE LEDEN 
Deze info omvat algemene informatie voor de gehele vereniging en specifieke 
informatie voor de afdeling korfbal, afdeling voetbal en afdeling tennis.  

 

DE VERENIGING SVOC'01 

De vereniging is opgericht op 1 juli 2001, door het samengaan van de verenigingen 
DIS uit Oirlo en SVC uit Castenray. 

De naam SVOC'01 staat voor Sport Vereniging Oirlo Castenray 2001. 

 

De vereniging bestaat juridisch uit de Vereniging SVOC'01 en de Stichting 

“De Heesakker”, die het sportpark en de kantine beheert.  

 

Vereniging 

SVOC'01 is een vereniging van de leden en voor de leden. 

 
De omni-vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van 

sport in de meest uitgebreide zin in de kerkdorpen Oirlo en Castenray. 

De omni-vereniging tracht dit doel te bereiken, onder meer door: 

 voor elke te beoefenen tak van sport een afdeling in te stellen; 
 als omni-vereniging ten behoeve van de onder een afdeling ressorterende 

leden het lidmaatschap van de betreffende sportbond te verwerven; 

 aan de door de betreffende sportbonden georganiseerde of goedgekeurde 

competities en andere wedstrijden deel te nemen; 

 wedstrijden en evenementen te organiseren; 
 de gemeenschappelijke belangen van de afdelingen te behartigen; 

 het tot stand brengen of doen brengen, in stand houden en exploiteren van 

ruimtelijke accommodaties;  

 de eigendommen van de omni-vereniging te beheren; 
 alle andere wettige middelen, welke zij voor de verwezenlijking van haar doel 

bevorderlijk acht. 

 

Sportpark 

De sport activiteiten van SVOC'01 worden hoofdzakelijk uitgeoefend op ons  

Sportpark “DE HEESAKKER” en ten behoeve van korfbal activiteiten wordt 

gedurende de winterperiode elders zaalruimte gehuurd. 

 
Sportpark “DE HEESAKKER” 

Heesakker 4a, 5808 AW Oirlo, tel.: 0478-571262 

 

Website 

De vereniging heeft een Website, die te bereiken is onder www.svoc01.nl 
De website bevat algemene informatie over de vereniging met daarnaast ook de 

meest actuele informatie over de samenstelling van het bestuur, kaderleden, 

commissies, team samenstellingen en de indeling van werkbeurten. Verder bevat de 

website de wedstrijd informatie. 
 

http://www.svoc01.nl/


 

 

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

De vereniging heeft haar statuten bij een notaris laten passeren en is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel d.d. 1 juli 2001 onder nummer: 12045248. Daarmee 

heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid en zijn de bestuursleden niet 

persoonlijk wettelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging, tenzij 

zij bewust persoonlijk ernstig in de fout gaan. 

 
In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging over zaken als de 

doelstelling, ledenvergadering, bestuursverkiezing, enz. maar ook de rechten en de 

plichten van de leden staan hier in.  

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten, waarin de zaken nog 
wat verder worden geregeld. Voor inzage kun je terecht bij de secretaris. 

SVOC ’01 Algemene doelstellingen  

Organisatie 

SVOC’01 moet een vereniging zijn met een duidelijke en transparante structuur 
waar zowel de sporters, de bestuurders als ook de vrijwilligers zich thuis voelen en 

optimaal kunnen functioneren. Door het optimaal kunnen functioneren, moet een 

sfeer van saamhorigheid ontstaan wat gecombineerd met een gedegen beleid op de 

verschillende deelgebieden ( P.R., sponsoring, vrijwilligers, jeugd, enz.) een 
vereniging met een positieve lokale uitstraling oplevert.  

 

 Een vereniging met een goede sfeer, waar leden, betrokkenen en supporters 

graag vertoeven. 

 Een actief vrijwilligersbeleid: een aantrekkelijk vereniging voor kader van jeugd- 
en seniorenafdeling en kader van de overige commissies 

 Een sportvereniging met uitstraling in Oirlo/Castenray. 

 Een goed verzorgde accommodatie, die is toegerust op de door de vereniging 

gestelde doelen en de door de wet gestelde eisen. 
 Een financieel gezonde vereniging met een actief sponsorbeleid.  

 Een transparante, duidelijke organisatie 

 Een bloeiende jeugdafdeling als brede basis voor de vereniging t.b.v. de 

instandhouding en uitbreiding van de seniorenafdelingen. 
 De vereniging heeft een actief sociaal-maatschappelijk beleid en kent een grote 

betrokkenheid bij de gemeenschappen van Oirlo en Castenray. 

 SVOC’01 is een vereniging met een duidelijke lange termijn visie. 

 

Sportief kader voetbal, korfbal en tennis 

De vereniging wil de sport op de breedst mogelijke manier promoten, dat zich moet 

uiten in een breed aanbod van activiteiten. Er moet ruimte zijn voor het recreatief 

en prestatief bedrijven van de sport voor alle leeftijden.  

          
 

Voor het actuele organisatieschema kun je de website www.svoc01.nl raadplegen.

http://www.svoc01.nl/
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LIDMAATSCHAP SVOC'01 

Aanmelden als lid 

Iedereen die lid willen worden van SVOC'01 kan dit doen door het 

aanmeldingsformulier volledig en ondertekend in te vullen en in te leveren bij: 
 

Voetbal:  Harry Voermans   harry.voermans@svoc01.nl 

Korfbal:  Brigitte Strijbos   brigitte.strijbos@svoc01.nl   

Tennis:  Leontine Janssen   leontine.janssen@svoc01.nl 

 

Algemene ledenadministratie 

Mark Kleeven   

Oeldershof 15, 5808 BT Oirlo 

Telefoon: 0478-571599  
Email:  m.kleeven@ziggo.nl  

 

De formulieren is te downloaden via de site van SVOC'01. (www.svoc01.nl). 

Kinderen die lid willen worden van SVOC'01 moeten door de ouders aangemeld 
worden. Nadat dit formulier ingevuld en ingeleverd is, zal SVOC'01 het nieuwe lid 

aanmelden bij de KNVB of KNKV en/of KNLTB.  

 

De secretaris van de betreffende afdeling bezorgt vervolgens de benodigde 
informatie, of zorgt ervoor dat dit opgepakt wordt door de betreffende afdeling. 

 

Voetbal: 

Het nieuwe lid is na inschrijving bij de KNVB (en mits het 5 jaar is) gerechtigd om 

te spelen. Dit in verband met de verzekering welke pas dekking biedt nadat de 
KNVB het nieuwe lid heeft ingeschreven. Vanaf de D-jeugd is een lid pas 

speelgerechtigd na ontvangst van de KNVB-spelerspas. 

 

Korfbal: 
Na opgave bij de KNKV kan het nieuwe lid met een team (leeftijdsgenoten) 

beginnen in principe nog alleen met trainen. Ná dit een gedeelte van het seizoen 

gedaan te hebben volgt het meedoen met wedstrijden.  

 
Tennis: 

Het nieuwe lid is na inschrijving bij de KNLTB gerechtigd om te spelen. Afspraken 

over gebruik van de banen zijn te vinden op de site van SVOC ’01. Ook voor tennis 

loopt het lidmaatschap van 1 juli tot en met 30 juni.  

 
Kaderleden 

Ook alle kaderleden worden als lid van de vereniging aangemeld bij de 

sportbonden.  

 
De coördinator van de afdeling voetbal of korfbal zal het nieuwe lid indelen bij een 

team en zal in overleg bepalen wanneer deze mag beginnen in een team. 

De coördinator geeft door aan speel(st)er of de ouders van het jeugdlid: 

- wanneer de trainingsavond is. 
- wanneer men voor het eerst mag trainen.  

- wanneer de eerste wedstrijd is. 

- wie zijn/haar train(st)ers, leid(st)ers zijn. 

 

mailto:m.kleeven@ziggo.nl
http://www.svoc01.nl/


Wijzigingen / Afmelden als lid 

Wijzigingen van o.a. de contact gegevens (adres, email, telefoonnummer, etc.) en 

afmeldingen moeten ook aan bovenstaande personen worden doorgegeven. 

 
Afmelden als lid moet voor 15 maart via het afmeldformulier op de site te 

gebeuren. Dit geldt zowel voor voetbal als voor korfbal. Doe dit ook tijdig, want dit 

is van belang voor de teamindelingen en het huren van de zalen. Een tennislid dient 

zich voor 30 juni af te melden. Per 1 juli gaat weer het nieuwe contributiejaar in. 

 
Aan stoppende kaderleden wordt verzocht om aan te geven of ze steunend lid willen 

blijven dan wel om volledig als lid afgemeld te worden. 

 

Wisselen van Sportafdeling 
 

Een lid is lid van of voetbal of korfbal. Als men wil wisselen dient het seizoen eerst 

bij de betreffende afdeling afgemaakt te worden met trainingen en wedstrijden. Na 

15 maart kunnen er, in overleg, max. 3 proeftrainingen gedaan worden bij de 
afdeling waarnaar men wil overstappen. Uiteraard kan er wel een combi met tennis 

gemaakt worden. 

 

Meisjes voetbal bij SVOC'01 
 

Meisjes kunnen bij SVOC'01 voetballen tot een leeftijd van 18 jaar: dit is de 

leeftijdsgrens voor gemengd voetbal.  

Meisjes zullen te allen tijde in een apart kleedlokaal de gelegenheid tot omkleden en 

douchen krijgen. De jeugdleider zal geïnformeerd worden hoe hiermee omgegaan 
dient te worden. 

Contributie 

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering 

vastgesteld. Op de website staan de actuele contributiebedragen vermeld.  
    

 Niet spelende leden met een functie betalen geen contributie. 

 Vanaf het 4e jeugdlid uit één gezin wordt de halve contributie betaald. 

 Betaling van de contributie vindt jaarlijks omstreeks oktober plaats.  
 De contributie en de eventuele boetes, die gedurende het jaar betaald moeten 

worden, worden geïnd d.m.v. automatische incasso. 

 Personen die zich te laat afmelden (dus ná 15 maart en vóór 1 augustus) moeten 

toch nog 50% van de contributie betalen. Voor tennis geldt voor 1 juli. 

 Betaalde contributie wordt, na opzegging van het lidmaatschap, niet terug 
betaald. 

 Aanmeldingen voor of tijdens de najaarscompetitie voetbal en voor de 

zaalcompetitie korfbal betalen volledige contributie.  

 Aanmeldingen tijdens of na winterstop voetbal of zaalcompetitie korfbal betalen 
de helft van het contributiebedrag (ook bij alleen trainen). 

 Eindexamenkandidaten kunnen het beste eerst overleggen met het secretariaat 

alvorens te beslissen over afmelden. 

 Indien een lid niet meer dan 3 wedstrijden gedurende het gehele seizoen heeft 
gespeeld als gevolg van een blessure of een zwangerschap, dan kan hij/zij na 

afloop van het seizoen zelf het verzoek indienen tot restitutie van 50% van het 

betaalde contributie-bedrag. Het verzoek moet vóór 1 juli schriftelijk bij de 

penningmeester ingediend worden. 
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VRIJWILLIGERS 

De Vrijwilligers bij SVOC'01 / “De Heesakker” 

SVOC'01 is een vereniging met, van en voor leden. Het woord vereniging wil 
zeggen, dat we ons verenigen om samen voetbal, tennis of korfbal te spelen, d.w.z. 

de leden en de ouders van jeugdleden moeten er samen voor zorgen dat er sport 

beoefend kan worden. Dat kan alleen maar met de inzet van vele vrijwilligers. 

 

We vinden het zeer belangrijk dat we betrokken zijn, meedoen en een steentje 
willen bijdragen aan deze bloeiende vereniging. Om dit zo te houden hebben we 

mensen nodig. Mensen die ook hun steentje bij willen dragen. Want deze mensen 

ZIJN de vereniging.  

 
Het bestuur van SVOC'01 doet dan ook een beroep aan alle leden én de ouders van 

onze jeugdleden om zich te verbinden aan onze vereniging. We zouden dit enorm 

waarderen en zien graag dat zoveel mogelijk mensen meedoen.  

 

Maatschappelijke Stage 

Het doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd 

kennis maken met vrijwilligerswerk. Zij leren andere groepen en organisaties 

kennen en worden uitgedaagd zich in te zetten voor hun leefomgeving of voor 
anderen.  

Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers kunnen wij onze club draaiende houden.  

Graag willen wij onze leden, maar ook niet leden de gelegenheid bieden om 

invulling aan hun maatschappelijke stage te bieden binnen onze vereniging. 

Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de contactpersoon 

Maatschappelijke Stage van SVOC’01: Karin Jacobs, per mail: 

Karin.Jacobs@svoc01.nl 

 

Werkbeurten seniorenleden en jeugdleden vanaf de B-teams. 

We verwachten van onze seniorenleden en de oudere jeugdleden dat ze zich niet 

alleen actief inzetten bij hun sportactiviteiten, maar ook bij verenigingsactiviteiten 

en bij de diverse fondsenwervingsactiviteiten.  
 

Enkele keren per jaar worden de seniorleden en oudere jeugdleden, die niet actief 

zijn als vrijwilliger ingepland om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren 

volgens een vastgesteld schema van werkbeurten. Hierbij wordt zo veel mogelijk 

rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden. 
Deze werkbeurten zijn verplicht en indien je niet kan deelnemen aan de werkbeurt 

op het moment dat je ingedeeld bent, dien je zelf voor vervanging te zorgen.  

 

Indien een geplande werkbeurt niet wordt uitgevoerd, dan zal deze werkbeurt 
alsnog ingehaald moeten worden en wordt er bij een eerste overtreding een 

geldboete van €25,00 opgelegd. Bij herhaalde overtreding zal het bestuur verdere 

sancties opleggen in de vorm van schorsingen van wedstrijden en trainingen en/of 

geldelijke boetes. 
 



Vervoer Jeugd spelers/speelsters. 

De ouders rijden op toerbeurt voor zoon/dochter naar wedstrijden en/of trainingen 

op basis van vooraf opgestelde reisschema’s. Mededelingen hierover worden, zodra 

de wedstrijd programma’s bekend zijn, doorgegeven en in de dorpsbladen vermeld. 
Is een ouder verhinderd, dan moet deze zelf voor een vervanger zorgen.  

 

Bij de uitwedstrijden wordt er vertrokken vanaf sportpark “DE HEESAKKER”.  

Bij de A, B, C en D jeugd wordt naar aangrenzende dorpen met de fiets gegaan. Bij 

E, F, Mini-F en Mini Pupillen wordt nooit met de fiets gegaan. 
 

Als je als ouder ingedeeld bent om te rijden wordt er verwacht dat er plaats is voor 

tenminste drie kinderen en eventueel een leid(er)ster. 

Verder hanteren wij de regel “samen uit = samen thuis”. Dus de kinderen gaan 
met dezelfde ouder naar huis als waarmee ze gekomen zijn.  

Tijdens het vervoer van jeugdspelers naar alle wedstrijden en activiteiten zijn deze 

door SVOC'01 verzekerd. 

 
 

GEDRAGSREGELS 

Senioren 

SVOC'01 vindt het belangrijk dat spelers en speelsters zich op een correcte wijze 
gedragen ten opzichte van tegenstand(st)ers en leiding. Er wordt veel gesproken 

over normen en waarden en in de emotie van het spel worden deze wel eens uit het 

oog verloren. Corrigeer elkaar waar nodig, zodat we op een prettige, sportieve, 

SVOC'01-waardige manier kunnen sporten. 

Hierbij hoort ook het bedanken van scheidsrechter en tegenstand(st)ers na afloop 
van de wedstrijd. Bij overtreding van de gedragsregels wordt door het bestuur van 

de afdeling voetbal of korfbal maatregelen genomen. 

 

Voetbal en korfbal zijn teamsporten: je hebt elkaar nodig om te kunnen sporten en 
tot resultaten te komen. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden en, waar 

mogelijk, in ieder geval op wedstrijddagen beschikbaar te zijn. Bij afmeldingen 

benadeel je je eigen team en vaak ook nog een ander team dat vervangende 

spelers/speelsters levert. 
 

Jeugd 

Elke leid(st)er en/of train(st)er bij SVOC'01 bepaalt zelf tot hoever een speler of 

speelster mag gaan. Dit natuurlijk wel binnen de grenzen welke SVOC'01 

aangegeven heeft. Iedereen heeft ergens zijn grens liggen wat hij/zij toelaatbaar 
vindt en wat niet meer kan. Blijkt dat een speel(st)er of zelfs een gehele groep het 

nodig heeft dat deze grens duidelijk benoemd wordt zal dit in overleg met de 

afdelings-commissie gebeuren.  

Leid(st)ers en/of train(st)ers van het desbetreffende team overleggen met hun 
coördinator over de situatie. Samen formuleren ze wat wel en niet kan. Nadat dit 

voor die situatie die aan de orde is is vastgelegd wordt dit besproken met allereerst 

de desbetreffende speel(st)er(s) en indien van toepassing met ouders. 

De coördinator kan hier een ondersteunende rol in nemen naar de leid(st)er en/of 
train(st)er toe. De coördinatoren beoordelen of de situatie besproken dan wel 

gemeld dient te worden binnen de afdelingscommissies van voetbal of korfbal.  
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Bij het overtreden van de gedragsregels (overschrijden van de grens) wordt in 

principe als volgt door de leid(st)er en/of train(st)er gehandeld: 

1. Speler/ster wordt van groep afgescheiden (naar kleedlokaal toe), één 

leid(st)er gaat met hem/haar mee en de andere gaat met de groep verder. 
2. Speler/ster krijgt te horen van de leid(st)er dat hij/zij over de afgesproken 

grens is gegaan en gestraft wordt. 

3. Leid(st)er beoordeelt of ouders gebeld moeten worden, dat ze hun kind 

moeten komen halen. (afhankelijk van leeftijd) 

4. Leider/ster vertelt ouders (indien ze direct gebeld zijn) waarom hun kind 
gestraft wordt. 

5. Kind gaat met ouders naar huis. 

6. De eerst volgende wedstrijd mag het kind komen kijken maar mag niet 

voetballen / korfballen. Hij /zij is automatisch 1 wedstrijd geschorst. 
7. Bij herhaling wordt de situatie besproken met de coördinator en eventueel de 

afdelingscommissie en wordt er in overleg besloten wat er met de 

desbetreffende speler/ster gaat gebeuren 

 

Ouders Jeugdleden 

Ook voor de ouders van onze jeugdleden gelden een aantal gedragsregels, die 

nageleefd moeten worden in het belang van het jeugdlid en de vereniging: 

 Probeer als ouder zijnde het kind respect mee te geven voor de leiding. 
 Ongeïnteresseerd en nonchalant gedrag werkt demotiverend voor de leiding. 

 Heb respect voor de scheidsrechter die de wedstrijd leidt. Zowel in als buiten het 

veld. 

 Fijn dat we met zoveel toeschouwers enthousiast zijn. Probeer je echter ook in 

het kind in te leven. Het heeft het al zo druk met op de bal letten, de spelregels 
en de eigen coach. De bijdrage van de ouder(s) aan coaching is voor het kind 

heel verwarrend. 

 

Alcohol- en drugsgebruik 

Alcoholgebruik: 

In de kantine mag geen alcohol worden geschonken aan jongeren en worden 

beperkte openingstijden aangehouden. Er wordt duidelijk aangegeven, dat in de 

kantine geen alcohol geschonken wordt aan jongeren en het kantinepersoneel heeft 
hiervoor duidelijke instructies gekregen. 

In (jeugd)leidersvergaderingen instrueren we leiders toe te zien dat rondom de 

sportactiviteiten geen alcoholhoudende drank wordt geschonken aan jongeren en 

overtredingen te rapporteren aan hun coördinator. Het is niet geoorloofd dat 

jongeren drank gebruiken rondom door of via SVOC'01 georganiseerde activiteiten.  
 

Drugsgebruik: 

Het is verboden binnen onze vereniging drugs te gebruiken of te verkopen. Het 

kantinepersoneel heeft instructies gekregen om toe te zien op eventueel 
drugsgebruik door jongeren en dit direct aan het bestuur te rapporteren, mocht dit 

aan de orde zijn. In (jeugd)leidersvergaderingen instrueren we leiders op identieke 

wijze toe te zien dat rondom de sportactiviteiten geen drugs wordt gebruikt noch 

verhandeld.  
Het is niet geoorloofd dat jongeren drugs gebruiken of verhandelen rondom door of 

via SVOC'01 georganiseerde activiteiten. Een en ander is ook expliciet weergegeven 

in de beleidsplannen van onze afdelingen korfbal en voetbal. 



Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen 

SVOC'01 heeft twee vertrouwenspersonen, die door iedereen binnen de vereniging 

(sporters, ouders, begeleiders, trainers, etc.) benaderd kunnen worden indien er 

zich problemen voordoen met “ongewenste omgangsvormen”.  
 

Wij denken daarbij concreet aan de volgende zaken: 

1) Seksuele intimidatie 

2) Discriminatie 

3) Pesten 
4) Ongewenst gedrag, individueel of als groep 

 

Wat doet de vertrouwenspersoon? 

Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de 
situatie op te lossen en zal daarbij met beide partijen in gesprek gaan. Informatie 

wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet.  

 

Wat doet de leiding en niet de vertrouwenspersoon? 
De “spel-technische” zaken zullen door de leiding afgehandeld worden en lopen niet 

via de vertrouwenspersonen. We hebben het dan over de volgende zaken: 

1) Team indeling 

2) Opstelling / reservebank 
3) Technisch beleid 

4) Trainingsmethoden 

5) Vervoer naar uitwedstrijden 

6) Etc. 

 
Vertrouwenspersonen. 

Binnen de vereniging zijn de volgende vertrouwenspersonen beschikbaar: 

Paul Buddiger:  tel. 571667 

Sandra Strijbos: tel. 06-51910483 

 

Meldingen ongevallen 

Blessures, welke opgelopen zijn tijdens een SVOC'01 activiteit, en waarvan de ernst 

het vraagt om naar een ziekenhuis te gaan, dienen in verband met de verzekering 
binnen 24 uur gemeld te worden bij het algemene secretariaat van SVOC'01. 

Verzorging 

Wanneer senioren spelers geblesseerd zijn kunnen ze voor behandeling en 

hersteltraining terecht bij Dorien Cox (tel. 077 – 3980305).  

 
Ook bij een blessure, blijf je deel uitmaken van het team. Wij stellen het dan ook 

zeer op prijs dat je, ook als je geblesseerd bent, de wedstrijden van je team 

bezoekt. 
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ALGEMENE AFSPRAKEN VAN HUISHOUDELIJKE AARD 

1.   Ben altijd op tijd. Voetbal en korfbal zijn teamsporten: je hebt elkaar nodig  

om te kunnen sporten en tot resultaat te komen. Bij afmeldingen benadeel je 

jouw eigen team en vaak ook nog een ander team dat vervangende 
spe(e)l(st)ers levert. Meld je daarom alleen met een dringende reden af. Doe 

dit zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk donderdagavond voor 20.00 uur.   

2.   Het niet afmelden bij trainingen, wedstrijden en alle door SVOC'01 

georganiseerde activiteiten heeft consequenties. 

3.   Afspraak is dat jeugdleden recht hebben om te spelen ook als het eventueel 
ten koste gaat van de prestatie. Dit beleid geldt voor de hele vereniging, 

zowel voetbal als korfbal. 

4.   Zorg dat de verlichting van je (brom)fiets altijd goed in orde is en gebruik 

deze ook. Zet je (brom)fiets netjes in het fietsenrek en sluit hem goed af. 
5.   Wees zuinig op ballen en andere materialen. Berg deze na gebruik altijd op in 

de daarvoor bestemde ruimtes. Houd het kleedlokaal, scheidsrechterslokaal 

en kantine schoon. Leid(st)ers zijn hiervoor eindverantwoordelijk. Zorg dat de 

      sleutels na afloop weer aan het sleutelrek hangen. 
6.   Iedereen doucht zich na de wedstrijd of de training, tenzij er geen adequate 

douche faciliteiten aanwezig zijn. Als je echt niet mag of kunt douchen neem 

je even een briefje van thuis mee. 

7.   Iedereen heeft uit hygiënische overwegingen een eigen haarborstel/kam en 
badslippers en zorgt ervoor dat er schone kleren meegenomen worden voor 

na het douchen. 

8.   Draag bij de wedstrijd en training geen sieraden, horloge of mobiele telefoon.  

  Laat deze liever thuis. 

9.   In het kleedlokaal is alcoholische drank en roken ten strengste verboden. 
10. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht voor iedere voetballer bij  

 zowel de wedstrijd als de training. 

11. De warming-up is een onderdeel van elke training of wedstrijd. Het is dus 

verplicht voor alle teams deze warming-up gezamenlijk te doen voor aanvang 
van de training of wedstrijd. Voor het opbouwen van het veld en een goede 

warming-up dienen alle spe(e)l(st)ers een half uur voor aanvang van de 

wedstrijd aanwezig te zijn. Voor een training dient men een kwartier voor 

aanvang van de training aanwezig te zijn. 
12. Aan het einde van de wedstrijd geven we de tegenstander altijd een hand,  

ook al ben je teleurgesteld. Het kan weleens niet zo lopen zoals je graag zou 

zien. Blijf altijd vriendelijk tegen elkaar en tegen de scheidsrechter en leiding. 

Corrigeer elkaar waar nodig, zodat we op een prettige sportieve SVOC'01-

waardige manier kunnen sporten.  
13. Als er iets is waar je het niet mee eens bent overleg je dit na de wedstrijd of  

na de training in het kleedlokaal met de leid(st)er of train(st)er. Pesten wordt 

niet getolereerd.  

14. Bij wangedrag tegen mede spe(e)l(st)ers, tegenstanders, leiding of 
scheidsrechters kan in overleg met de afdeling korfbal of voetbal een 

schorsing volgen. 

 

Het klinkt misschien allemaal nogal streng, maar we proberen zo duidelijkheid te 
scheppen. Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust bij de leiding of coördinatoren. 



Aanvang trainingen 

De trainingen voor jeugdteams starten in principe in dezelfde week als de 

basisscholen weer van start gaan. Uitzonderingen worden van te voren bekend 

gemaakt bij de desbetreffende teams. 

Appgroep bij afgelasting of bijzonderheden 

De trainers-coaches van een team maken een app groep aan in het begin van het 

seizoen per team. Via de app worden de laatste wijzigingen doorgegeven.  

Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen worden bewaard tot het einde van het seizoen (= de 
SVOC'01-dag) in de kast in het sleutelhok. Hierna wordt alles weggedaan. 

Gruiten bij SVOC ‘01 

De meeste jeugdleden kennen het al van de basisscholen in beide dorpen. Op de 

basisschool wordt groente en fruit verstrekt en hoeven kinderen geen fruit of 
andere dingen net als koekjes e.d. mee naar school te  nemen. Binnen SVOC ’01 

stimuleren we dit ook en vragen dan ook om geen drinken, koek, snoep e.d. mee te 

nemen naar trainingen en wedstrijden. Vanuit de club wordt water en ranja 

verstrekt. We zorgen ook bij de training voor drinkpauzes en bidons dus aan 
iedereen het verzoek om voortaan alles lekker thuis te laten en te bewaren voor 

thuis. Een stuk fruit voor na het sporten mag natuurlijk altijd. En als iemand wil 

trakteren omdat hij/zij jarig is geweest dan mag dat natuurlijk met iets wat de 

jarige job graag zelf wil trakteren. Dus ook een verzoek aan ouders om geen 
drinken of koek/snoep mee te geven. Ook in de kantine is aandacht voor gezonde 

producten en kan er tegen een kleine vergoeding iets lekkers gekocht worden. 

Kleedlokalen indeling. 

De indelingen van de kleedlokalen tijdens de trainingen en wedstrijden worden 

iedere week gepubliceerd op het sportpark. 

Kleding 

Onze verenigingskleuren zijn: 

 

Voetbal: rood-wit-blauw verticaal gestreept shirt, witte sportbroek en blauwe 
kousen. 

Korfbal: rood-wit-blauw verticaal gestreept shirt, wit rokje en blauwe kousen. 

 

De shirts worden door de vereniging verstrekt. De shirts worden per toerbeurt door 
de spe(e)l(st)ers mee naar huis genomen voor een wasbeurt.  

 

Tijdens de trainingen dient men geschikte kleding te dragen (korte broek, 

trainingsbroek, trainingsvest). 

Zorg er voor dat je bij wedstrijden ook minimaal een trainingsvest bij je hebt. 

Trainen in de vakanties 

In de schoolvakanties wordt NIET getraind.  

Bij uitzonderingen wordt dit met het betreffende team gecommuniceerd via de 

trainer/ster. 
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Algemeen: 

 

Ben je op vakantie of een dagje weg, geef dit dan tijdig door aan de trainers. Zij 
kunnen dan, als er maar enkelen komen trainen, de training aanpassen of 

afgelasten.  

Trainingen tot winterstop en eind seizoen 

Tot na de laatste wedstrijd voor de winterstop en tot aan de laatste wedstrijd van 

het seizoen wordt 2x per week getraind. Na de laatste wedstrijd tot aan de 
wintertop en tot aan de SVOC-dag wordt 1x per week getraind. Als het anders is 

wordt dit per team gecommuniceerd. 

 

In de derde week van januari wordt er vanaf de D-teams gestart met trainen. De 
E/F/MiniP starten half februari weer met trainen.  

 

Alle teams trainen door tot aan de SVOC-dag bij zowel korfbal als voetbal. 

Trainen in de winter bij voetbal 

Tijdens de winterstop zullen er door SVOC'01 enkele activiteiten georganiseerd 

worden, zodat er een goed contact blijft tussen de spelers en begeleiding. 

Deze activiteiten kunnen bestaan uit bv. een speurtocht, zaalvoetbal. We zullen 

zoveel mogelijk activiteiten organiseren die iets met voetbal te maken hebben. 

 



AFDELING KORFBAL 

    

Afgelasting van wedstrijden 

Afgelastingen gebeuren altijd na overleg met het wedstrijdsecretariaat. Wedstrijden 
worden in principe altijd gespeeld en indien noodzakelijk verzet naar een ander 

tijdstip. 

Bij slecht weer telt allereerst het veiligheidsaspect en er moet een eerlijk verloop 

van de wedstrijd mogelijk zijn. Bij de senioren wordt dit beslist door de 

scheidsrechter. Bij de overige teams gebeurt dit in overleg met de scheidsrechter 
en de leiding van beide ploegen 

Leeftijdgrenzen 

De speelsters worden in principe op grond van hun leeftijd ingedeeld in de diverse 

teams. De peildatum hierbij is 1 oktober 
 

Senioren, Recreanten: 18 jaar en ouder 

 

Jeugd 
 A:    gemiddeld 18 jaar, max. 18 jaar (breedte team max. 19 jaar)  

B:    gemiddeld 15 jaar, max. 16 jaar 

 C:    gemiddeld 13 jaar, max. 14 jaar 

 D:    gemiddeld 11 jaar, max. 12 jaar 
 E:    gemiddeld   9 jaar, max. 10 jaar 

 F:    gemiddeld   7 jaar, max.   8 jaar 

 Mini-F:    gemiddeld   5 jaar, max.   6 jaar (voorheen Welpen) 

 

Omdat er combinaties gemaakt mogen worden waarbij b.v. een B-speelster van  16 
in een team mag spelen met een B-speelster van 13 is bij elke leeftijdscategorie 

ook een maximale leeftijd aangegeven. Dit hangt dus af van de combinatie van 

leeftijden binnen 1 team. 

 
Omdat je bij de samenstelling van de teams niet altijd precies uitkomt met de 

speelsters uit de betreffende leeftijdsgroepen, moeten we af en toe vanuit andere 

leeftijdsgroepen schuiven. Dit kan vanuit de jongere leeftijdsgroep dan wel vanuit 

de oudere leeftijdsgroep. Bij dit aanvullen wordt niet zuiver uitgegaan van leeftijd, 
maar wordt ook gekeken naar capaciteit en kan het zo zijn dat dispensatie wordt 

aangevraagd. Er zal in dergelijke gevallen contact opgenomen worden met de 

betreffende ouders. 
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AFDELING VOETBAL 

 

 

Algehele afgelasting 

Bij een algehele afgelasting van het wedstrijdprogramma wordt dit via de knvb app 

gecommuniceerd. 

 

Leeftijdsgrenzen 

In welke groep een speler/speelster uitkomt hangt mede af van de leeftijd. Per 
afdeling is dit als volgt (de peildatum hierbij is 1 januari): 

 

Senioren:   19 jaar en ouder 

Veteranen:  30 jaar en ouder 
 

Jeugd  

 JO19 (A)  : 16 - 18 jaar 

 JO17 (B)  : 14 - 16 jaar 
 JO15 (C)  : 12 - 14 jaar 

 JO13 (D)  : 10 - 12 jaar 

 JO11 (E)  :   8 - 10 jaar 

 JO9 (F)  :   6 - 8 jaar 
 Mini P  :   5 - 6 jaar 

 

De spelers/speelsters worden in principe op grond van leeftijd in diverse teams 

ingedeeld. Omdat we bij de samenstelling van de teams niet altijd uitkomen met de 

aantallen spelers/speelsters uit de betreffende leeftijdsgroep, moeten we af en toe 
vanuit de lagere teams dan wel de hogere teams schuiven. Hierbij kijken we niet 

uitsluitend naar leeftijd, maar ook naar capaciteit en kan het zo zijn dat dispensatie 

wordt aangevraagd. In dergelijke gevallen zal contact opgenomen worden met de 

betreffende ouders. 
 

Senioren/veteranen 

De senioren krijgen wekelijks via de website bericht over de teamsamenstelling, 

aanvangs- en vertrektijden. De veteranen krijgen wekelijks via Harry Voermans 
bericht over de te spelen wedstrijden. 

 



Dringend verzoek:                                    

 

aan al onze spelende en onderteunende leden het verzoek om alle wijzigingen 
betreffende adres-/contactgegevens, banknummers en evt. emailadres door te 

geven aan de ledenadministratie (Mark Kleeven: m.kleeven@ziggo.nl). 

 

Graag tijdig wijzigingen doorgeven. 
 

mailto:m.kleeven@ziggo.nl

