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Dit INFO-blad van voetbalvereniging SVS bevat informatie voor aspirant-leden. 
Ook voor de leden voor wie het al wat langer is geleden dat zij deze info ontvingen, is dit een 
praktisch naslagdocument. 
Geprobeerd is om je een zo volledig mogelijk beeld te geven van de zaken die voor jou als SVS-lid 
van belang zullen zijn. 
SVS is een vereniging die het voor een heel groot deel moet hebben van vrijwilligers. Vrijwilligers 
op alle terreinen. Je kunt hierbij denken aan (jeugd)leiders, (jeugd)trainers, hulp achter de bar en 
in de keuken, onderhoud van gebouwen en terreinen, commissie- en bestuursleden enz. 
We mogen ons gelukkig prijzen dat zeer veel mensen bij SVS inderdaad hun steentje willen 
bijdragen, maar hulp is er natuurlijk nooit genoeg. Als je het dus een aardige uitdaging vindt om 
iets meer te doen dan voetballen of het kijken naar je zoon of dochter, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met één der commissie- of bestuursleden. 
Het Bestuur van SVS hoopt dat iedereen plezierige seizoenen mag beleven bij SVS met, naar we 
hopen, veel sportieve successen. 

 

HISTORIE 
In 1982 werd begonnen met de aanleg van Sportpark Schenkel in Capelle ad IJssel. Hierop werden 
velden aangelegd voor hockey (HCC), korfbal (KCC), honkbal (Eurostars) en voetbal. 
Omdat geen van de bestaande Capelse verenigingen, noch een voetbalvereniging van buiten 
Capelle, bereid gevonden werd het nieuwe complex te gaan bespelen, werd aan de destijds 
bestaande omnivereniging Sport Vereniging Schollevaar (SVS) verzocht een voetbaltak op te 
richten, hetgeen in 1983 geschiedde onder de naam “SVS afdeling voetbal”. 
Op 1 april 1983 werd onze vereniging officieel opgericht en in augustus 1984 werd er begonnen 
aan het eerste voetbalseizoen. En begonnen werd er gelijk met een grote vereniging, want ca. 250 
mensen hadden zich in de eerste maanden laten inschrijven als lid, waaronder heel veel jeugdige 
sporters. 
In de jaren daarna is SVS gestaag door blijven groeien tot het huidige bestand van ruim 625 
spelende voetballers. 
Al snel bleek dat het voetbalcomplex op Schenkel veel te krap was opgezet voor een vereniging 
van deze grootte. Het bestuur is daarom al snel richting gemeente gegaan met het verzoek om 
uitbreiding van velden en clubhuis. 
In 1991 heeft dat geleid tot de aanleg van het derde veld, gevolgd door een uitbreiding van ons 
clubhuis in 1995, waarna in 1998 het vierde speelveld (dat voorheen gezamenlijk kunstgrasveld 
was met de hockey-vereniging) geheel tot onze beschikking kwam. 
Na een opknapbeurt van het volledige Sportpark Schenkel, heeft SVS met ingang van het seizoen 
2008-2009 de beschikking over twee hoogwaardige kunstgrasvelden en twee gewone grasvelden. 
Van de grasvelden is er één gelegen binnen de hekken van onze buren, hockeyvereniging HCC. 
Vlak na de start van het seizoen 2012-2013 is een nieuw kleedkamergebouw opgeleverd. 
Hierin bevinden zich tien kleedkamers en een commissiekamer/wedstrijdsecretariaat. 
Tegelijkertijd zijn vier voormalige kleedkamers in het verenigingsgebouw omgebouwd tot 
respectievelijk een materiaalruimte voor de werkploeg met aparte ICT-ruimte, een algemene 
vergaderruimte (o.a. voor teambesprekingen), een materiaalruimte voor alle teams (met voor 
ieder team een locker) en een nieuwe kleedkamer voor scheidsrechters met individuele lockers. 
In het seizoen 2018/2019 is het kleedkamergebouw uitgebreid met nog eens vier kleedkamers. 
Samen met de twee kleedkamer in het verenigingsgebouw, hebben we nu de beschikking over 
zestien kleedkamers voor vier velden, waardoor de problemen met het tijdig beschikbaar zijn van 
voldoende kleedkamers op de zaterdagen tot het verleden behoren. 



Sportief gezien is er in de eerste jaren veel bereikt. Vrijwel alle jeugdselectie-elftallen spelen op 
regionaal niveau, het dameszevental speelt recreatief op vrijdagavond en het 1e heren 
selectieteam speelt in het seizoen 2022-202 in de KNVB 2e klasse. 

 
STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Zoals elke vereniging heeft ook SVS statuten en een huishoudelijk reglement. De statuten vormen 
als het ware de grondwet van SVS, terwijl het huishoudelijk reglement uitvoeringsbepalingen 
en/of aanvullingen op de statuten bevat. Denk hierbij in het geval van de statuten bijvoorbeeld 
aan 1) de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze 
verplichtingen kunnen worden opgelegd 2) de manier waarop de algemene vergadering 
bijeengeroepen wordt en 3) de manier van benoeming en ontslag van bestuurders. Denk bij het 
huishoudelijk reglement aan 1) de regels over het aanvragen van het lidmaatschap, 2) de 
contributiebetaling en 3) de besluitvorming binnen het bestuur. 

Een afschrift van beide is op te vragen bij de secretaris van de vereniging. 
 

SPONSORING 
Zoals iedere voetbalverenging, is ook SVS is in belangrijke mate afhankelijk van sponsors. 
Naast enkele hoofdsponsors voor de selectieteams, dragen ook vele anderen in de vorm van 
kledingsponsor voor verschillende senioren- en jeugdteams hier hun steentje aan bij. 
Op onze website tref je alle sponsors aan. 
Daarnaast kent SVS nog diverse vormen van sponsoring, zoals: 
* het plaatsen van een advertentie op de website; 
* het plaatsen van een reclamebord langs het hoofdveld; 
* het sponsoren van een elftal d.m.v. het schenken van tenues, tassen of trainingspakken; 
* het schenken van een wedstrijdbal. 
Mocht je belangstelling hebben om sponsor van onze vereniging te worden, dan kun je een mail 
sturen naar sponsoring@svsvoetbal. 

 

WEDSTRIJDINFORMATIE 
Het wedstrijdprogramma voor alle teams is op onze website www.svsvoetbal.nl te raadplegen. 
Het volledige programma (inclusief competitie-, beker-, oefenwedstrijden en toernooien) kun je 
vinden onder de button "alle wedstrijden" onder de menukeuze “wedstrijdinfo + trainingen”. 
Kijk daar dus eerst als je nog niet op de hoogte bent. Het wedstrijdprogramma hangt daarnaast 
op het prikbord in de tochtsluis bij binnenkomen van onze kantine. Ook via de app voetbal.nl, 
de wedstrijdzakenapp van de KNVB of onze eigen clubapp is het wedstrijdprogramma op je 
mobiel of tablet te raadplegen. 

 

WEBSITE 
SVS verspreidt sinds het seizoen 2007-2008 géén maandblad meer. Alle informatie en nieuws 
over de club, de KNVB, enkele wedstrijdverslagen, informatie over de samenstelling van het 
bestuur en diverse commissies met namen en telefoonnummers, is terug te vinden op onze 
website. 
Daar is ook ruimte voor de sponsors van SVS. 

 
AFGELASTINGEN 
Het doorgaan van wedstrijden is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden. Alle 
afgelastingen worden, zodra deze bekend zijn bij het wedstrijdsecretariaat, op onze website 
vermeldt. Kijk dus eerst op de website als het weer daartoe aanleiding geeft. Via het menu kun je 
jezelf aanmelden voor een email of sms-bericht voor afgelastingen van het eigen team. 

Daarnaast kunnen afgelastingen ook via teamapps worden doorgegeven. 

http://www.svsvoetbal.nl/


Ouderwets bellen naar de kantine via (010) 451 11 25 kan natuurlijk ook, net zoals pagina 603 van 
Teletekst (district West II) raadplegen. 
Mogelijkheden voldoende dus. Ga er dan ook nooit vanuit dat "het wel niet door zal gaan", dus ga 
ik maar niet. 
OVERTUIG JE ER ALTIJD VAN OF DE WEDSTRIJD DOORGAAT ! 

 

UITRUSTING EN TENUE SVS VOETBAL 
Shirt : Blauw/wit verticaal gestreept, embleem links op de borst 
Broekje : Blauw 

Kousen : Blauw 
Veldschoenen : Voorzien van vaste noppen 
Scheenbeschermers : Verplicht door de KNVB 
SVS kleding is alleen (met korting) verkrijgbaar via de speciale webshop van SVS op de website van 
onze kledingsponsor Klupp Sportswear. 

 

HOE WORD JE LID VAN SVS? 
Om lid te worden van SVS dien je het digitale inschrijfformulier in te vullen op onze website 
Inschrijfformulier nieuwe leden - SVS (svsvoetbal.nl). Voor mensen die dit niet kunnen is er in 
de kantine een papieren inschrijfformulier beschikbaar dat samen met een pasfoto kan worden 
afgeven in de kantine. 
Voor iedereen geldt dat men pas speelgerechtigd is, als de aanmelding bij de KNVB akkoord is 
bevonden en de speler een KNVB-relatienummer heeft gekregen. 
Een overschrijving naar of van een andere vereniging, dient voor 15 juni geregeld te zijn. 
Aspirant jeugd leden kunnen (na toestemming van de pupillen- of juniorencoördinator) vrijblijvend 
twee keer meetrainen om de sfeer te proeven. Daarna moet betrokkene aangeven of hij/zij lid wil 
worden. 

 

GANG VAN ZAKEN OP DE SPEELDAGEN 
Het wedstrijdsecretariaat en de Leden van Dienst trachten de voetbaldagen organisatorisch zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Er zal steeds minimaal één Lid van Dienst in de commissiekamer 
aanwezig zijn. 
Bij vragen en/of problemen is hij/zij altijd aanspreekbaar en zal, indien mogelijk, een beslissing 
nemen. Wanneer er niet direct een beslissing noodzakelijk is, zullen vragen en/of problemen in de 
eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde komen. In de daaropvolgende week zal een 
reactie worden gegeven. 
Stap in geval van een "probleem" rechtstreeks naar de commissieleden en "bespreek" deze niet 

eerst aan de bar of langs het veld. 

INBRENG VAN OUDERS 
Veel ouders zijn nauw betrokken bij het wel en wee van hun kind en willen graag meedenken en 
praten over hoe het jeugdbeleid van SVS verder vormgegeven kan worden. Contact met de 
teamleider is dan natuurlijk de meest voor de hand liggende mogelijkheid. Ook kan de 
jeugdcoördinator voor de betreffende leeftijdsgroep met jou over diverse aangelegenheden van 
gedachten wisselen. 

 

HET (JEUGD)BELEIDSPLAN 
De jeugd vormt een essentieel onderdeel van een voetbalvereniging. 
Aan de jeugd dient veel, zo niet alle, aandacht geschonken te worden. Om te komen tot een 
verantwoorde wijze van werken met jeugdigen is een beleid, een programma, beschikbaar. Een 
beleidsplan voor de gehele jeugdafdeling, dus vanaf de JO7-pupillen tot en met de overgang naar 
de senioren. 

https://www.svsvoetbal.nl/1845/inschrijfformulier-nieuwe-leden/


In dit (jeugd)beleidsplan staat omschreven hoe wij omgaan met de trainingen, wat wij van 
trainers en leiders verwachten en wat wij van onszelf verwachten als jeugdvoorzitter en 
coördinatoren. Ook staat in het (jeugd)beleidsplan vermeldt hoe er wordt geselecteerd binnen 
de jeugdafdeling van SVS en door wie en waar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt. 
Ieder jaar zullen we het (jeugdbeleidsplan) moeten toetsen en daar waar nodig is bijstellen. 
Mocht je wat meer over het (jeugdbeleidsplan) willen weten, dan kun je hiervoor de 
jeugdvoorzitter benaderen. 

 

WANNEER MAG EN WANNEER MOET JE TRAINEN? 
Wanneer je lid bent of wordt van SVS, wordt er van je verwacht, dat je minimaal één keer per 
week op de vastgestelde tijd komt trainen. Bij verhindering dien je je tijdig af te melden bij de 
trainer. 
Wanneer je wordt ingedeeld in een selectieteam, wordt er van je verwacht dat je tweemaal per 
week komt trainen. Ook hier geldt dat je je bij verhindering tijdig af moet melden. Mocht je in 
verband met huiswerk/schoolrooster (junioren) niet aan deze verplichting kunnen voldoen, neem 
dan contact op met je trainer, zodat e.e.a. bekend is en zo nodig een regeling kan worden 
getroffen. 
Het zonder geldige reden wegblijven van trainingen kan consequenties hebben voor je indeling in 
het selectieteam. Frequentere reservebeurten bij wedstrijden of het terugplaatsen naar een lager 
elftal behoren tot de mogelijkheden. 
Uit het oogpunt van hygiëne wordt het aangeraden om na de training(en) en wedstrijden te 
douchen. Wij geven het advies om tijdens het douchen badslippers te dragen, om besmetting van 
voeten te voorkomen. 

 

AFBELLEN 
Voetbal is een teamsport. Dit houdt echter in dat je met z'n allen naar een wedstrijd gaat. 
Wanneer je niet komt opdagen, om welke reden dan ook, benadeel je je eigen teammaatjes. 
Kun je echter beslist niet komen voetballen of trainen, licht dan tijdig je leider of trainer in. 
Met tijdig afbellen bedoelen we uiterlijk op donderdagavond. 
Alleen dan zijn we nog in staat om voor vervanging te zorgen. Weet je van tevoren al dat je bij de 
volgende wedstrijd niet aanwezig kan zijn, meldt dat dan direct bij je leider/trainer of aanvoerder. 

 

VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN 
Uitgangspunt is, dat de ouders voor het vervoer van hun kind zorgdragen. 
Bij SVS is het de regel, dat een team zich bij een wedstrijd in zijn geheel verzamelt bij het clubhuis. 
Bij thuiswedstrijden dient iedereen drie kwartier en bij uitwedstrijden vijf kwartier voor aanvang 
van de wedstrijd bij ons clubhuis te zijn. 
Voor de selectieteams geldt een afwijkende afspraak. Zij verzamelen bij thuiswedstrijden één uur 
en bij uitwedstrijden anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd. 
De trainer of leider van een team kan desgewenst afwijkende afspraken maken met de 
spe(e)l(st)ers van het team. 
Vervolgens gaat men onder leiding van de teamleider en/of trainer gezamenlijk op weg naar de 
tegenstander. 
De teamleider of trainer zal een en ander zoveel mogelijk vooraf coördineren. Wij hopen dan ook 
op de medewerking van de ouders als een teamleider of /trainer je benadert om meerdere keren 
per seizoen te rijden. Bij geen of onvoldoende vervoer worden de eventueel extra gemaakte 
kosten door de vereniging omgeslagen over de spelers van het desbetreffende team. 



Bovendien dient opgemerkt te worden, dat een elftal dat tweemaal, door wat voor 
omstandigheden dan ook, niet komt opdagen bij een wedstrijd, door de KNVB uit de competitie 
kan worden genomen. 

 
TEAMINDELING JUNIOREN EN PUPILLEN 
Het maken van een teamindeling is een gecompliceerde zaak, mede vanwege het feit dat: 
* de KNVB-competitie-indeling het nodig maakt, dat bijvoorbeeld een JO11-1 sterker moet zijn dan 
een JO11-2; 
* kinderen aan het eind van een seizoen van leeftijdscategorie veranderen en dat er (bijna) nooit 
een compleet team overgaat naar een hogere leeftijdscategorie; 
* aan het einde van een seizoen kinderen stoppen met voetballen of naar een andere vereniging 
vertrekken; 

* er ieder seizoen nieuwe kinderen bijkomen; 
* er vriendjes bij elkaar in een team willen voetballen; 
* er ouders zijn met speciale wensen. 
Al met al een scala van mogelijke "problemen" die overwonnen dienen te worden. Toch slagen we 
er jaarlijks weer in het voor (bijna) iedereen naar de zin te maken. 
Het selecteren zal ook dit jaar dus minimaal tweemaal plaatsvinden en wel voor de fase 1 en 
opnieuw voor de 2e of 3e fase. 
Het is dus niet zo, dat als je bijvoorbeeld bent ingedeeld in de JO13-2 voor fase 1, dit 
automatisch betekent dat je in de volgende fase ook weer in JO13-2 voetbalt. In de loop van het 
seizoen kunnen kinderen zich ontwikkelen en dan zou een overstap naar een hoger team aan de 
orde kunnen komen. 
Een eventuele wijziging van de indeling, zal met de speler (en/of de ouders) vooraf worden 
besproken met de coördinator van de desbetreffende groep. 

 

PUPILLEN- EN JUNIORENWEDSTRIJDEN 
In het algemeen kan gesteld worden, dat het pupillenvoetbal (O7 t/m O13) voor wat betreft de 
competitiewedstrijden, zich afspeelt op zaterdagochtend tussen 08.30 uur en 13.00 uur en het 
juniorenvoetbal (O15 t/m O19) tussen 10.00 uur en 18.00 uur. 
De precieze indeling in een leeftijdsklasse wordt bepaald door het geboortejaar van een speler. 
Mini-pupillen (O7) zijn kinderen geboren in de jaren 2014 en later. 
Pupillen (O8 t/m O13) zijn kinderen geboren in de jaren 2008 t/m 2013. 
Junioren (O15 t/m O19) zijn kinderen geboren in de jaren 2002 t/m 2007. 
Meisjesteams zijn er ook in de bovengenoemde leeftijdsklassen. 
Bij SVS hebben we op dit moment alleen meisjesteams MO11, MO13, MO15, MO17 en MO20. 
Meisjes die jonger zijn, kunnen in een gemengd O7 tm O10 team met jongens spelen en oudere 
meisjes kunnen ook bij de vrouwen senioren meespelen. 
Er is een mogelijkheid om via dispensatie in een team uit te komen, waarvoor je uitgaande van je 
geboortejaar eigenlijk te oud bent. Een dispensatiespeler mag maximaal één jaar ouder zijn. 

 

HET TERUGDRINGEN VAN AGRESSIE OP EN OM DE SPORTVELDEN 
Het bestuur van SVS, bijgestaan door een Sportiviteits- en Respect Commissie, voert een actief 
beleid om ongewenst gedrag en agressie in de sport tegen te gaan. Dat houdt in dat spelers die 
zich hieraan bezondigen, kunnen rekenen op maatregelen die veelal zullen leiden tot uitsluiting 
van wedstrijden of ingeval van herhalingen van verwijdering vanuit de vereniging. 
In het kader van regionale acties heeft SVS een beleidsdocument “Fluit Geweld Terug” hierover 

vastgesteld. 



AANSPREEKPUNTEN 
Het bestuur, de jeugdvoorzitter en de groepscoördinatoren zijn de vaste aanspreekpunten 
binnen de vereniging, met daarnaast ook de trainers en de leiders. Op onze website staan hun 
mailadressen en eventueel telefoonnummer onder “Wie is Wie”. 

 
SVS Capelle ad IJssel 
Sportpark Schenkel 
Capelseweg 31 
2907 XA Capelle ad IJssel 
Postbus 5050 
2900 EB Capelle ad IJssel 
Telefoon kantine: (010) 451 11 25 
Website: www.svsvoetbal.nl 

http://www.svsvoetbal.nl/

