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Dagelijks Bestuur bestuur@smilde94.nl 

J. Winters, Voorzitter voorzitter@smilde94.nl  

R. Prins, Secretaris secretaris@smilde94.nl 

J. Kloekhorst, Penningmeester penningmeester@smilde94.nl 

A. Jongsma, Bestuurslid Voetbalzaken@smilde94.nl 

E. Blomsma, Bestuurslid Erik@smilde94.nl 

A. Bruggink, Bestuurslid Anne@smilde94.nl 

Y. Joustra, Bestuurdlid Voetbalzaken@smilde94.nl 

 

Jeugdcommissie 

Y. Joustra, 1e contact jeugdcommissie@smilde94.nl 

 

Wedstrijdsecretariaat 

E. Mulder, Senioren wedstrijdsecretaris@smilde94.nl 

P. Smidt, Futsal futsal@smilde94.nl 

 

Coördinatoren 

P. Bruulsema, Technisch jeugd peter@smilde94.nl 

VACANT, Alg. jeugd Jo15 t//m JO19  

VACANT, Alg. jeugd JO11 t/m JO13  

J. Hoeks, Alg. jeugd JO8 t/m jO10 johan@smilde94.nl 

G. Groenhart, Scheidsrechters scheidsrechter@smilde94.nl 

 

Ledenadministratie 

R. Oort ledenadministratie@smilde94.nl 

 

Verzorger 

J. Koning verzorger@smilde94.nl 

 

Kantine 

M. Stoffers kantine@smilde94.nl 

 

Redactie Website www.smilde94.nl 

A. Bruggink webmaster@smilde94.nl 

 

Redactie Nieuwsbrief redactie@smilde94.nl 

Bijvoorbeeld: 
-  Aanschaf grote tv in de kantine (smart tv, ook voor presenta
 ties ed.) 
- Aanschaf van een wedstrijdbal voor het 1e elftal 
- Gelden voor voorzieningen voor de jeugd (bijvoorbeeld panna
 kooi o.i.d. ) 
- Gelden voor jeugdtoernooien (aanschaf van prijzen, zoals be
 kers en een kleine vergoeding voor de scheidsrechters 
 
Wie kunnen er lid worden van de Club van 50? 
Uiteraard leden, oud-leden, donateurs, teams en vrijwilligers van 
v.v. Smilde'94, maar ook (groot)ouders van (jeugd)leden, bedrijven 
en in het algemeen een ieder die de vereniging een warm hart toe-
draagt. Wat kost het lidmaatschap? De contributie bedraagt € 50,- 
per 12 maanden.  Het lidmaatschap is onbeperkt en kan jaarlijks 
opgezegd worden. 
 
Wat krijgt u hiervoor terug? 
- Veel waardering en sympathie vanuit de vereniging. 
- Vermelding van uw naam op een tv-scherm in de kantine, op 
 de website van v.v. Smilde'94 
- Vermelding in het programmaboekje bij alle thuiswedstrijden 
 van het 1e elftal. 
Er komt een bord met alle sponsoren in de kantine te hangen zodat 
eeuwige roem de sponsoren tegemoet komt. (anonieme leden, 
zonder vermelding van naam, zijn uiteraard ook welkom). 
 
Hoe kunt u lid worden? 
Door u aan te melden bij één van onderstaande 
bestuursleden van de Club van 50. 
 
Jan Kloekhorst - Penningmeester@smilde94.nl 
Ron de Weerd - Sponsor@smilde94.nl 
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Sponsor zijn of worden? 
 
Evenals bij vele clubs is ook VV Smilde’94 voor zijn inkomsten 
voor een groot gedeelte afhankelijk van sponsoren.  
Door de sponsoren kunnen wij zorgen dat het lidmaatschap be-
taalbaar blijft.  
Indien u sponsor van VV Smilde’94 wilt worden of iemand weet 
die sponsor wil worden, dan zijn er meerdere mogelijkheden: 
 
- Reclamebordsponsor (250x60 op hoofdveld) 
- Wedstrijdsponsor (bij eerste elftal) 
- Televisiesponsor 
- Shirtsponsor 
- Trainingspaksponsor 
- Advertentie op website 
- Hoofdsponsorschap 
 
Mocht u vragen hebben over sponsormogelijkheden, dan kunt u 
contact opnemen met: 0592 414341. 
Of via het formulier op de website.  
 
Daarnaast is er een mogelijkheid om lid te worden van de ‘Club 
van 50’: 
Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? 
Voor veel mensen, die v.v. Smilde'94 een warm hart toedragen, 
is het sponsoren van bijvoorbeeld een elftal of een reclamebord 
een te kostbare zaak. Om toch de mogelijkheid te bieden om, op 
geheel vrijwillige basis, een financiële bijdrage te leveren aan 
onze vereniging heeft het bestuur de ‘Club van 50’ opgezet. 
Het primaire doel van de ‘Club van 50’ is het genereren van ex-
tra inkomsten voor VV Smilde'94. Inkomsten die vervolgens wor-
den aangewend voor zaken die niet uit de normale begroting 
van de voetbalvereniging betaald kunnen worden. Daarbij kunt u 
denken aan bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd, het op-
knappen van de accommodatie en uiteraard vele andere doel-
einden.  
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Voorwoord Bestuur VV Smilde’94 

Hartelijk welkom bij VV Smilde’94!  

 

Fijn dat je gekozen hebt om te gaan voetballen bij onze  vereni-
ging. Een hele goede keuze. Het voetbal is al sinds 1930 gewor-
teld in het dorp. Het begon met twee verenigingen maar sinds 
1994 is besloten de krachten te bundelen om zo een zo compleet 
mogelijke voetbal opleiding aan te kunnen bieden. (Misschien ben 
jij wel DE speler van v.v. Smilde’94 die in het Nederlands elftal 
gaat spelen!)  

Onze vereniging heeft iets speciaals te bieden! Bij onze vereniging 
heb je namelijk de mogelijkheid zelf te kunnen kiezen wanneer je 
zou willen voetballen op (vrijdag) zaterdag of zondag. Wij bieden 
dus een goede opleiding en flexibiliteit voor iedereen. 

Omdat het belangrijk is om op hoofdlijnen informatie te krijgen over 
v.v. Smilde’94 en hoe een en ander binnen onze club werkt, krijg je 
van ons dit informatieboekje voor de jeugd. Het informatieboekje is 
bedoeld als eerste wegwijzer binnen onze vereniging voor jou (en 
natuurlijk voor jouw ouders/verzorgers). We hopen dat er voldoen-
de informatie in staat om ervoor te zorgen dat jij je snel thuis voelt 
bij de voetbalclub.  

In dit boekje vind je niet alleen nuttige informatie over onze voet-
balvereniging, maar er staan ook voor jou belangrijke afspraken in 
over hoe we met elkaar wensen om te gaan binnen de vereniging.  

We hopen van harte dat je het bij onze voetbalvereniging naar je 
zin zult hebben. Ook jij kunt daar aan bijdragen door je als een 
echte sportieve voetballer/voetbalster op te stellen!  

 

Veel voetbalplezier! 

Namens het Bestuur  
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Vervoer 
 
Het vervoer naar uitwedstrijden gebeurt altijd gezamenlijk. Vaak 
maakt de leider/trainer bij de start van de competitie een schema 
met daarop vermeld de wedstrijden, kantinediensten, wassen en 
vervoer. Op dit schema kunt u dus vinden wie binnen het team 
aan de beurt is om de ‘ouderhulp’ op zich te nemen. 
Vaak zijn er voor het vervoer meerdere kinderen ingedeeld. Het  
verzamelen is altijd bij de kantine van VV Smilde’94. Daar van-
daan wordt gezamenlijk gereden naar de plaats van de uitwed-
strijd.  
Waarom gezamenlijk? 
Dit heeft te maken met de verzekering. Als er in colonne gere-
den wordt is iedereen verzekerd via de KNVB. Rijdt men apart 
dan is men niet verzekerd. In theorie zou dit kunnen betekenen, 
als men geen inzittendenverzekering heeft, dat kinderen die 
meerijden niet verzekerd zijn. Mocht er onderweg iets gebeuren, 
is men dus niet verzekerd! 
 

Noodnummers, belangrijke apps en websites 

 
Huisartsenpraktijk Smilde, 0592-412505 
De Sluiskampen 41, Smilde  
 

Huisartsenpost Assen, 0900-1120112 
Gevestigd in het Wilhelmina Ziekenhuis 
Europaweg-Zuid 1, Assen 
 

Tandartspraktijk Smilde 0592-413488 
De Sluiskampen 38, Smilde 
 

Clubapp downloaden via 
 Playstore of Appstore 
 

Website Smilde’94 www.smilde94.nl 
 

Platform voor amateurvoetbal www.Voetbal.nl  
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Indeling van de elftallen 

 
Een voorzet voor een nieuwe indeling van alle jeugdteams voor 
het nieuwe seizoen zal worden gemaakt door de Technisch  
Jeugdcoördinator in samenspraak met de jeugdcoördinatoren. 
Indien nodig zal er tijdens een aantal trainingen selectiewed-
strijdjes gehouden worden, zodat het spelniveau van de kin-
deren goed zichtbaar is.   
Daarna zal tijdens ‘indelingsavonden’ met de trainers/leiders van 
de betreffende teams besproken worden hoe de feitelijke inde-
ling gaat worden. 
In principe worden teams op leeftijd ingedeeld.  
Tot en met JO13 hebben we al jeugdteams per leeftijdsklasse. 
Voor de oudere jeugdteams geldt de stelregel dat 1e jaars in het 
lagere team komen. 2e jaars worden dan automatisch in het ho-
gere team ingedeeld. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen en 
bijzondere omstandigheden van invloed op de indeling.  
Er wordt naast leeftijd, gekeken naar de kwaliteit, de fysieke en 
sociaal-emotionele kenmerken van een speler.  

 
De indelingen voor het nieuwe 
seizoen zullen zo spoedig mo-
gelijk tegen eind mei/begin juni 
bekend worden gemaakt op de 
website.  
Zodra deze bekend zijn kan er 
in de nieuwe samenstellingen 
worden getraind en/of wedstrij-
den worden gespeeld, mits het 
‘oude’ team hier geen hinder 
van ondervind.  
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Wat is VV Smilde’94 

 
VV Smilde’94 is een amateurvoetbalvereniging uit Smilde. 
De velden en kantine van de club zijn te vinden aan de Boeren-
laan 7a te Smilde 
De club is opgericht op 16 maart 1994 door een fusie tussen de 
zondagvereniging SV Smilde (opgericht op 6 november 1930) 
en zaterdagclub SSSV (Sport Staalt Spieren Voetbal, opgericht 
op 1 april 1949).  
De jeugdteams voetbalden al vanaf 1 september 1991 samen, 
zodat er al een goed begin kon worden gemaakt om de jeugdaf-
deling sterk te houden.  
De naam VV Smilde’94 is officieel op 1 juli 1994 aangenomen 
nadat er een wedstrijd om een naam te bedenken was uitge-
schreven.  
De thuiswedstrijden worden op "sportpark 't Kyllot" gespeeld.  
De clubkleuren van VV Smilde’94 zijn rood en zwart.  
Het voetbaltenue bestaat uit een rood/zwart shirt met verticale 
banen, zwarte broek en rode sokken met drie zwarte horizontale 
strepen aan de bovenkant. 
De club heeft zowel een senioren-, jeugd- en een zaalvoetbal-
afdeling.  
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_amateurvoetbalclubs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smilde
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Doelstelling van VV Smilde’94 

 
In onze visie moet het bij onze club voor elk kind mogelijk zijn 
met veel plezier op zijn of haar niveau te voetballen. 
De elementen plezier en zelfvertrouwen staan aan de basis van 
de (voetbal) ontwikkeling  van een kind. De aangeboden training 
en begeleiding is op deze elementen gericht. Positief coachen is 
het sleutelwoord. 
  
Teneinde het spelen op elk niveau mogelijk te maken hebben 
we een aantal doelstellingen geformuleerd: 
  
 Binnen de verschillende leeftijdscategorieën dient het ple-

zier in voetballen op de eerste plaats te staan, niet de pres-
tatie. Immers als het plezier goed is, komt de prestatie van-
zelf. 

 De jeugd vanaf JO15 worden getraind door een gediplo-
meerde trainer of een trainer met aantoonbare ervaring. De 
trainer fungeert tijdens de wedstrijden als coach.  

 Voor de jeugd vanaf JO8 t/m JO13 wordt  de training ver-
zorgd door enthousiaste trainers. De trainingen voor deze 
doelgroep staan zo veel mogelijk in het teken van het ont-
wikkelen van technische vaardigheden 

 De trainer verzorgt (zoveel mogelijk) samen met een ouder 
de coaching tijdens de wedstrijden.  

We proberen techniektrainingen aan te bieden, op vrijdag-
avond  en/of zondagochtend. (voetbalschool) 
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Winter en zomerstop 

 
In de winterstop (december t/m februari) zal er door de jongste 
jeugd getraind worden in de zaal. Dit zal zijn in de sporthal “de 
Smeltehal’ te Smilde.  
Tot en met de jeugd JO12 wordt er een zaalcompetitie in de win-
terperiode aangeboden.  
Voor de oudere jeugd wordt er de mogelijkheid gegeven om bui-
ten door te trainen, indien de weersomstandigheden dit toe-
laten. Daarnaast er ook een mogelijkheid om in de zaal te trai-
nen. Dit hangt af van jouw trainer. Daarnaast zijn er in de winter-
periode nog leuke zaaltoernooien om met je team aan mee te 
doen.  
 
Na de voorjaarscompetitie komt de zomerstop. Meestal start dit 
eind mei, begin juni. Er zijn dan vaak nog mogelijkheden om met 
je team mee te doen aan allerlei jeugdtoernooien. Overleg met 
jouw leider/trainer of er een toernooi is waar jouw team aan mee 
zou kunnen doen.  
 

Competitie indeling 

 
De competitie indeling wordt door de KNVB gemaakt. Het hangt 
geheel van de klasse, waarin je met je team speelt, af waar en 
hoe je ingedeeld wordt.  
Het kan dus voorkomen dat je voor uitwedstrijden soms wel 3 
kwartier moet rijden, terwijl een ander team misschien voor de 
verste uitwedstrijd maar een kwartier hoeft te rijden. Hier is door 
de club geen invloed op uit te oefenen. Het hangt van zoveel 
factoren af, zoals de klasse, hoeveel teams van jouw leeftijd in 
die klasse voetballen en waar die wegkomen, enz. Dit wordt alle 
allemaal door de 
KNVB zo goed mo-
gelijk bekeken en 
ingedeeld.  
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Lidmaatschap van VV Smilde’94 

  
Iedereen die de club een warm hart toedraagt kan lid worden 
van de vereniging.  Maar ook kun je donateur of vrijwilliger wor-
den.  
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website: 
www.smilde94.nl of  via het formulier achter in dit informatie-
boekje. 
De contributie wordt per kwartaal geïnd. Dit gebeurt via een 
machtiging die afgegeven wordt bij inschrijving.  
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste 
het lopende verenigingsjaar wat loopt van 1 juli tot 30 juni.  
Tussentijds opzeggen kan (halfjaarlijks) schriftelijk bij de leden-
administratie gemeld worden. Dit kan via een e-mail naar: 
ledenadministratie@smilde94.nl of via de website.  
Met halfjaarlijks wordt bedoeld per 15 december (winterstop) en 
per 15 juni (overschrijving / zomerstop). 
Overschrijving naar een andere club is alleen mogelijk na het 
volledig betalen van de contributie èn na het inleveren van de 
uitgereikte kleding, sleutels etc.  
(Bij een contributieachterstand aan het einde van het seizoen 
wordt er een blokkade bij de KNVB ingebracht waardoor een 
eventuele overschrijving niet mogelijk is) 
Wijzigingen kunnen via het wijzigingsformulier op de website 
doorgegeven worden. 
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Contributie VV Smilde’94 

(Wijzigingen voorbehouden!) 
  
Seizoen 2018-2019: 
  
 Kwartaal Leeftijd 
Senioren veldvoetbal €. 38,75 vanaf 19 jr. 
Senioren futsal €. 38,75 vanaf 19 jr. 
Senioren veld/futsal €. 56,25 vanaf 19 jr. 
Senioren 35+ €. 12,50 vanaf 35 jr. 
Senioren Veld en 35+ €. 51,25 vanaf 35 jr. 
Junioren A / B / C €. 27,75 13 t/m 18 jr. 
Junioren D / E / F €. 21,95 6 t/m 12 jr. 
Minipupillen €. 19,50 t/m 5 jr. 
Recreanten   €. 12,50 
  
Ondersteunende leden: Per jaar 
Ondersteunend lid €. 23,50 
Donateurs €. 16,00 
  
De contributie zal jaarlijks tijdens de ledenvergadering worden 
vastgesteld.  
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Informatie voor nieuwe jeugdleden 

 
Als eerste heten we natuurlijk ieder nieuw lid van harte welkom 
bij onze club. We hopen dat iedereen die lid is of lid wordt van 
VV Smilde’94 een leuke en sportieve voetbalcarrière bij de club 
tegemoet zal gaan. Het plezier staat altijd voorop. 
Voetballen is een leuke sport . Doordat je in teamverband traint 
en wedstrijden speelt leer je ook nog nieuwe vriendjes en/of 
vriendinnetjes kennen. Dit draagt weer bij tot het plezier ! 
 
Teams en trainingen 
We hebben jeugdteams vanaf JO8 tot en met MO19. (uiteraard 
zijn de jeugdteams afhankelijk van de aanmeldingen) 
De trainingen worden gegeven op het trainingsveld (zie platte-
grond verderop in dit boekje) naast de sporthal, op het kunst-
grasveld of op veld 3 (alleen in de 
maanden dat het lang genoeg licht is). 
De JO8 traint 1 x in de week voor de 
rest traint ieder team 2 x in de week.  
De trainingsavondenkunnen zijn op 
maandag, dinsdag, woensdag of don-
derdag.  
De jongste jeugd begint meestal om 
18.00 uur met trainen. De wat oudere 
jeugd start op een later tijdstip. Dit kan 
per seizoen verschillen. De tijden wor-
den altijd per team op de website 
(www.smilde94.nl) aangegeven.  
Naast de teamtrainingen worden er ook nog apart keepertrainin-
gen gegeven.  
 
Wedstrijden 
Ieder team heeft zowel thuis– als uitwedstrijden.  
De jeugd speelt altijd op zaterdagmorgen of –middag hun wed-
strijden. Er is een najaar– en voorjaarscompetitie.  
De thuiswedstrijden worden gespeeld op sportpark ‘het Kyllot’  
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 voetbalbroek, zwart dus.  
 Wees zuinig op trainingsballen en andere (spel)materialen. 
 Informeer de leider/trainer over andere sporten die je beoe-

fent, zodat hij/zij er rekening mee kan houden. Vertel ze ook 
wanneer je ziek bent of bent geweest. Het is belangrijk dat 
jouw leider/trainer op de hoogte is van belangrijke informatie 
indien dit relevant is voor de trainingen en/of wedstrijden. Zo 
kan hij/zij daar rekening mee houden en eventueel de trainin-
gen en/of jouw plaats in de wedstrijd hierop aanpassen. 

 Bespreek wensen, ideeën of problemen met de leider/trainer. 
Levert dit niets op ga dan naar de jeugdcoördinator. 

 Roken en het gebruik van alcoholhoudende dranken is voor 
geen enkele jeugdspeler toegestaan tijdens training of wed-
strijd in en rond de kleedkamer. 

 Roken mag tijdens de jeugdwedstrijden alleen nog buiten het 
terrein van VV Smilde’94. 

 Er zal geen alcohol of alcoholhoudende dranken worden ge-
schonken aan leden of bezoekers onder de 18 jaar.  

 Het is op generlei wijze toegestaan om een ander te pesten, 
onheus tegemoet te komen of te discrimineren. Indien dit ge-
constateerd wordt zal er een gepaste sanctie tegenover 
staan.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdmfiq7Y7gAhVPJlAKHWCWCtgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dosc.nl%2Fgedragsregels%2F&psig=AOvVaw192e-NrD5BjYn3jX1vfmPm&ust=1548709144674049
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Gedragsregels 
 

 Iedere speler behoort tijdig voor aanvang van de training aan-
wezig te zijn. Voor de wedstrijden geldt de aanwezigheidstijd 
zoals staat vermeld in de clubapp of in de groepsapp.  

 Iedere speler behoort de trainingen, zoals deze voor aanvang 
van het seizoen zijn aangegeven, te volgen. Mocht een speler 
niet in staat zijn een training te volgen, dan meldt hij/zij zich 
bij de desbetreffende trainer vroegtijdig af. Uiterlijk om 16.00 
uur op de dag van de training. 

 Iedere speler dient er voor te zorgen dan zijn/haar trainings-
pak in goede staat verkeert en tevens dat zijn/haar voetbal-
schoenen goed zijn onderhouden. Na afloop van de trainin-
gen en wedstrijden dienen deze buiten de kleedkamers te 
worden schoongeveegd bij de betreffende borstelrollen. 

 Iedere speler behoort zich te houden aan de kleedkamerinde-
ling. Voor de wedstrijden staat de indeling vermeld op de 
clubapp of in de kantine op het tv-scherm. 

 Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training. 
Na de training en wedstrijd is het verplicht te douchen. Het 
gebruik van badslippers wordt aangeraden. Houd de kleedka-
mer netjes en maak deze schoon na afloop van de training en 
wedstrijd. Hiervoor staan trekkers en vegers bij de buiten-
deur.  

 Veroorzaak geen vernielingen. Deze zijn voor eigen rekening. 
 Doe kettinkjes, horloges, enz. die voor een ander en ook voor 

jezelf gevaar kunnen opleveren, af. Geef ze, evenals je mo-
biele telefoon aan de leider/trainer of laat waardevolle spullen 
thuis.  

 Ga na de training, vooral als het donker is, met z’n tweeën of 
met meer naar huis of laat je brengen en ophalen. 

 Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, ook op de 
training en in de zaal.  

 Tijdens de wedstrijd speel je niet met afgezakte kousen en 
ook zorg je ervoor dat je de juiste kleding draagt. Een even-
tuele slidingbroek moet van dezelfde kleur zijn als de  
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aan de Boerenlaan in Smilde.  De thuisplaats van VV Smilde’94 
Voor de uitwedstrijden wordt altijd voor vertrek verzameld  
kantine van VV Smilde’94, zodat er gezamenlijk gereden kan 
worden. 
De jongste jeugd (JO8, JO9, JO10) speelt in een team van 6 
spelers met wissels op een kwart veld. 
JO11 en JO12 speelt op een half veld met 8 spelers en natuurlijk 
een aantal wissels. 
Vanaf JO13 speelt de jeugd op groot veld met 11 spelers en een 
aantal wissels.  
 
De speeltijden voor de jeugd zijn als volgt opgebouwd: 
JO8 en JO9 2 x 20 minuten 
JO10 2 x 25 minuten 
JO11 en JO12 2 x 30 minuten 
JO13 2 x 30 minuten 
JO14 en JO15 2 x 35 minuten 
JO16 en JO17 2 x 40 minuten 
JO18 en JO19 2 x 45 minuten 
 
Clubapp 
VV Smilde’94 heeft een clubapp. Deze is te vinden via Google 
Playstore (Android) of  de Appstore (iPhone). 
In de clubapp is alle informatie te vinden over 
jouw team: 
Wanneer je team een wedstrijd moet spelen, 
uitslagen en afgelastingen. 
Ook staat het laatste nieuws vermeld op de 
app en kun je via de app naar onze website, 
waarop o.a. informatie wie in welk team 
speelt, kantinediensten, wie in het bestuur/
commissies zitten en onze sponsoren te vin-
den zijn.  
De clubapp geeft dus ontzettend veel belang-
rijke informatie. Het is dan ook handig dat jij of 
je ouders de app op de telefoon installeren.  



Info voor leden en nieuwe leden! 
Pagina 10 

Verhinderd voor training of wedstrijd? 
Wanneer je een keer niet kunt komen trainen of niet bij een wed-
strijd aanwezig kunt zijn dan is dit het beste om dit te melden bij 
jouw trainer of leider. Hij of zij kan daar dan rekening mee hou-
den en zo de training er op aan passen of kijken of er voor een 
wedstrijd nog iets geregeld dient te worden. Als er namelijk te 
weinig spelers in een team voor een wedstrijd overblijven, zal de 
wedstrijd misschien verplaats moeten worden of kan er mis-
schien een speler van een ander team geleend worden.  
 
Kleedkamers en douchen 
Tijdens de trainingen wordt er door een groot aantal kinderen  
gebruik gemaakt van de kleedkamers achter de kantine.  Het is 
dus belangrijk dat je goed op je spullen let! Laat geen waarde-
volle spullen zoals telefoons, geld of sleutels achter in de kleed-
kamer. 
Tijdens wedstrijden kun je deze waardevolle spullen inleveren bij 
jouw leider of aan je ouders geven.  
 
De jongens kunnen gebruik maken van de kleedkamers 1, 2, 3 
en 4 (aan de kant van het trainingsveld) en de meisjes kunnen 
gebruik maken van de kleedkamers 5 en 6 (aan de kant van de 
parkeerplaats). 
De jongste jeugd kan voor de wedstrijden gebruik maken van de 
kleedkamers aan de achterkant van de sporthal. 
 
Douchen 
Douchen vinden wij bij onze vereniging zeer be-
langrijk, dus neem altijd doucheschuim/shampoo 
en een handdoek mee naar de training en wed-
strijden.  
Er zijn meerdere redenen waarom douchen na 
het trainen of een wedstrijd belangrijk is: 
1. Het is niet verstandig om bezweet op de  
 fiets of in de auto te stappen. Je koelt dan 
 te snel af.   
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Plattegrond velden en kleedkamers 
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2. Als je thuis gaat douchen ga je oud zweet afdouchen, juist dit 
oude  zweet zorgt sneller voor infecties.  

3. Het is beter voor je spieren als je na het voetballen doucht. 
Met een warme douche voorkom je dat je spieren te snel af-
koelen en dat daardoor de doorbloeding ervan minder wordt. 
Die doorbloeding is erg belangrijk, omdat het ervoor zorgt dat 
de afvalproducten in het lichaam snel worden weggevoerd uit 
de spieren. Bovendien kun je hiermee blessures voorkomen. 

4. En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, zorgt samen met  
 je teamgenootjes na de trainingen en wedstrijden nog even in  
 de kleedkamer zijn voor een beter teamgevoel.   
 
Kleding 
Iedere vereniging heeft zijn eigen kleuren. Bij VV Smilde’94 zijn 
dat de kleuren rood en zwart.  
Het wedstrijdtenue van Smilde’94 be-
staat uit een rood shirt met zwarte verti-
cale strepen, een zwart sportbroekje en 
rode kousen met 3 zwarte randen aan de 
bovenkant. Dit wedstrijdtenue wordt door 
de vereniging ter beschikking gesteld 
aan alle spelers uit elk team. Alle tenues 
uit een team  worden na iedere wedstrijd 
in de clubtas verzameld en per toerbeurt 
door een ouder uit dat betreffende team gewassen.  
Naast dit tenue is er voor iedere lid een trainingspak beschik-
baar. Dit trainingspak heeft een rood jack met een nummer en 
een zwarte trainingsbroek. Het trainingspak wordt tegen een 
borgsom in bruikleen aan een lid gegeven. Deze is niet voor ei-
gen vrije tijd of trainingen. Zodra men het lidmaatschap van de 
club opzegt dient het trainingspak weer ingeleverd te worden. 
Indien het schoon en heel ingeleverd wordt zal de borg worden 
teruggegeven.  
Voor een vaste keeper in ieder team is er een mogelijkheid om 
via de club éénmalig een paar keeperhandschoenen te bestel-
len.  



Info voor leden en nieuwe leden! 
Pagina 12 

Waar moet je zelf nog voor zorgen? 
Dat zijn natuurlijk je voetbalschoenen en scheenbeschermers.  
Scheenbeschermers zijn zowel bij de trainingen als tijdens de 
wedstrijden verplicht! 
Daarnaast dien jezelf voor trainingskleding te zorgen. En een 
sporttas aanschaffen is ook voor eigen rekening. 
 
Contributie 
Iedere vereniging heeft veel kosten, zo ook VV Smilde’94. Er 
moet geld zijn voor o.a. nieuwe ballen, huur velden, sporthal, di-
verse trainingsmaterialen, trainers enz.  
Daarnaast is de vereniging lid van de KNVB. Hiervoor moet ook 
geld betaald worden. Door lid te worden van onze vereniging, 
ben je automatisch lid van de KNVB. Hierdoor ben je op het veld 
tijdens trainingen en wedstrijden verzekerd.  
Vanaf JO13 dient men een digitale spelerspas aan te vragen. Dit 
wordt door de club geregeld. Zodra deze digitale pas bij de club 
bekend is, mag je met wedstrijden mee voetballen. Voor dit alles 
is contributie verschuldigd. De contributie zal d.m.v. een automa-
tische incasso van de rekening afgehaald worden. Ieder nieuw 
lid mag een aantal keren (3x) meetrainen zonder dat men contri-
butie betaald. Zo kun je ervaren of voetbal en 
VV Smilde’94 iets voor jou is.  
 
Nieuwsbrief 
VV Smilde’94 deelt belangrijke informatie niet 
alleen via de website, maar ook via een twee-
wekelijkse nieuwsbrief. In de nieuwsbrief 
wordt ook iedere keer een verslag van een jeugdteam opgeno-
men. Het is leuk als er ook een foto van de wedstrijd bij ge-
plaatst kan worden. Iedere keer zal in de nieuwsbrief vermeld 
worden welk team de volgende keer aan de beurt is om een ver-
slag in te leveren.  De betreffende leider/trainer van dat team zal 
het verslag verzorgen of een ouder vragen om het te schrijven. 
Als u een foto tijdens de wedstrijd heeft gemaakt zou u deze dan 
willen delen met de betreffende leider/trainer? Zo hebben we al-
tijd leuke actiefoto’s om bij het verslag te plaatsen.  
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Ouderhulp 
Zoals bij iedere club is het bij VV Smilde’94 ook onontbeerlijk om 
de hulp van ouders in te roepen. Dit gebeurt al door de ouders te 
vragen om toerbeurten de wedstrijstenues te wassen. Maar we 
hebben ook ouders nodig voor het rijden naar de uitwedstrijden, 
voor de kantinediensten en voor het vlaggen. 
Deze hulpvraag zal door iedere leider/trainer van een team aan 
het begin van het voetbalseizoen via een schema gecommuni-
ceerd worden met de ouders. Dus als jouw naam bijvoorbeeld bij 
het vervoer voor een uitwedstrijd staat, dan is het de bedoeling 
dat jouw vader/moeder of verzorger meegaat als chauffeur. Dit-
zelfde geldt ook voor de kantinediensten.  
Mocht het zo zijn dat je ouders niet in de gelegenheid zijn om te 
rijden als ze aan de beurt zijn of een andere dienst volgens 
schema niet kunnen uitvoeren, dan dienen ze zelf voor vervan-
ging te zorgen.  
Het rijden naar uitwedstrijden start altijd bij de kantine van de 
club. In kolonne wordt er naar de betreffende uit club gereden. 
Dit is belangrijk omdat men dan verzekerd is. (Zie Vervoer, blz. 
21) 
 
Vrijwilligers 
VV Smilde’94 draait volledig op de kracht van vrij-
willigers.  Alle mensen die een functie, van voorzit-
ter tot  schoonmaakster en van jeugdcommissie tot 
aan de lijnentrekker, uitoefent binnen de club doet 
dit met veel enthousiasme en plezier. Ze proberen 
hun functie zo goed mogelijk in te vullen, echter het zijn wel 
mensen die dit naast hun baan, gezin en andere activiteiten 
doen. Het kan dus wel eens voorkomen dat er niet per direct een 
oplossing  voor een probleem gevonden kan worden of direct 
een reactie op een vraag kan komen, puur omdat de vrijwilligers 
niet altijd meteen tijd hiervoor vrij kunnen maken . Uiteraard zal 
men hun uiterste best doen om het binnen de club voor iedereen 
zo aangenaam mogelijk te maken. Het belangrijkste is het met 
plezier voetballen en dit staat bij de vrijwilligers ook voorop.  


