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Versie 1.1    1 januari 2020  

Informatie betreft de veldcommissie, velden en materialen. 
 

Inleiding;  

Dit document wordt geschreven als aanvulling op het beleid van SV Steenwijkerwold. In deze 
aanvulling wordt ingegaan op de taken van de veldcommissie, het gebruik van de velden bij 
trainingen en wedstrijden en regels met betrekking tot het gebruik van de velden en materialen. 

 

Aanspreekpunten;  
 
De veldcommissie bestaat uit twee personen, zie de site voor meer info. Zij dragen de 
verantwoordelijkheid voor de volgende werkzaamheden; 

• Wekelijks onderhoud van de velden. 
• Groot onderhoud van onze eigen velden. 
• Keuring van de velden voor de wedstrijden op alle dagen. 
• Keuring van de velden voor de trainingen. 
• Contactpersoon indeling velden. 
• Contactpersoon tussen gemeente en vereniging betreft de velden. 

     

  
 

  



2 
 

De velden 
 

 
Het sportcomplex bestaat uit vier wedstrijdvelden en twee trainingsvelden. Veld 1,3 en 4 zijn 
wedstrijdvelden in beheer van de gemeente. Veld 2, met veldverlichting is in beheer van de 
vereniging. 

De twee trainingsvelden zijn in het beheer van de gemeente. Veld 5 is de kleine oefenhoek, veld 6 is 
de grote oefenhoek. Veld 6 is toekomstig begraafplaats maar voor de komende 25 jaar beschikbaar 
voor de trainingen. Veld 2 word ook gebruikt voor de trainingen van de jeugd, Heren 1 en Vrouwen 1.  

 

De veldverlichting 

 

• De bediening voor de veldverlichting van veld 5 is in de hal van de ingang van het 
sportgebouw.  

• De bedieningskast voor de veldverlichting van veld 2 en 6 staat bij de entree van veld 2. De 
gebruiksaanwijzing hangt aan de kast. De sleutel voor de bediening hangt in het ballenhok.  

• Laat de verlichting niet onnodig branden. 
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Het keuren van de velden voor de wedstrijden 
De keuring wordt gedaan door de consul. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden worden de velden gekeurd. Dit kan 2 uur vóór de wedstrijd 
zijn of de avond ervoor. Op de dag zelf kan nog een tweede keuring plaatsvinden. Het 
communiceren, vindt plaats via de wedstrijdsecretaris, de site van SV Steenwijkerwold en/of de 
veldcommissie app. De wedstrijdsecretaris informeert de teams. 

 

Het keuren van de velden voor de trainingen 
De keuring wordt gedaan door de veldcommissie. 

Het keuren van de trainingsvelden gebeurt in de namiddag. Het streven is rond 17:00 uur de nodige 
informatie te geven. De communicatie gaat via de veldcommissie app en/of de site van SV 
Steenwijkerwold. Alle leiders/trainers zijn op deze manier geïnformeerd. De leiders/trainers 
informeren op hun beurt de eigen teams. Staat erom 17:30 niks vermeld kan er getraind worden.  

Het kan zijn dat er keuzes gemaakt worden wie er wel of niet kan trainen. In overleg met de trainers 
word gekeken naar het belang, niveau of verplichtingen van een team. 

Bij wisselende weersomstandigheden, onweer of hagel enz. beslist de trainer, eventueel in overleg. 

Bij vorst maakt de trainer zelf de keuze of het verantwoord is om te trainen op de trainingsvelden. 

 

Huisregels bij wedstrijden 
• Oefenwedstrijden dienen 1 week vooraf aangevraagd te worden bij de wedstrijdsecretaris 

zowel bij de jeugd en de senioren. Dit is nodig voor de planning van o.a. scheidsrechter, 
kantine bezetting en de consul. 

• Als een thuiswedstrijd niet doorgaat, altijd melden bij wedstrijdsecretaris zowel bij de jeugd 
en de senioren. Dit is voor de planning van o.a. scheidsrechter, kantinebezetting en de consul 
belangrijk. 

• Het verplaatsen van wedstrijden dient ook altijd overlegd te worden met de 
wedstrijdsecretaris zowel bij de jeugd en de senioren. Dit is voor de planning van o.a. de 
scheidsrechter, kantinebezetting en de consul belangrijk. 

• De warming up doen we op de trainingsvelden, +/- 10 minuten voor aanvang van de 
wedstrijd gaan we naar het veld. 

• Op de site staan de wedstrijden. Hier kun je zien op welk veld je speelt en welke kleedkamer 
beschikbaar is.  

• Is jullie wedstrijd de laatste op het veld deze dag, graag de doelen terug zetten of de netten 
omhoog en de vlaggen meenemen. Kijk op het wedstrijdschema.  
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Huisregels bij Trainingen 
 Gebruik velden   

• Gebruik het hele veld wat je tot je beschikking hebt. 
• Zet het doel een keer op een andere plaats, dit voorkomt kale plekken. 
• Tip: zet het doel niet dicht tegen de ballenvanger, zo voorkom je dat de ballen erover heen 

gaan 
• De regel is dat je je eigen plek houd voor de training, als je een keer andere plek neemt kan 

dit alleen als deze leeg is en je geen schade maakt. Zie het trainingsschema op de site. Voor 
veranderingen altijd eerst overleggen met T.C. en/of T.J.C. en veldcommissielid 

Gebruik materiaal  

• Niet met de doelen gooien; ga er netjes mee om, gebruik ze waarvoor ze zijn. 
• Zet de doelen vast, met de pen in de grond. 
• Netten; deze gaan lang mee, mist ze netjes worden gebruikt waarvoor ze zijn. 
• Niet aan de doelen en netten hangen. Bespreek dit ook met je team. 

 
• Tel de ballen na de training, er missen nog wel eens ballen. 
• Na de training de doelen langs het veld zetten, bij veld twee tegen de omheining plaatsen. 
• Zet de doelen niet elke keer op dezelfde plaats terug. Zo kan de maaimachine alles een keer 

mee maaien.  
• Bij het lenen van doelen deze weer terug zetten waar ze horen. Zie de sticker op het doel. 
• Zorg voor de juiste hardheid van de ballen.  
• Gebruik de juiste nippel bij het oppompen van de ballen. Let goed op, de nippel is zeer 

breekbaar, maak gebruik van het vaselinepotje wat erbij staat.  
• Materiaal is kostbaar, ga er zuinig mee om, des te beter is het voor ons allemaal.  

 
 

Gebruik kleedkamers  

• Laat de kleedkamers en de douches netjes achter, na de wedstrijden en na de trainingen.  
• We dienen ons te houden aan de indeling van de kleedkamer zowel voor de trainingen en de 

wedstrijden.  
• Na de laatste training of wedstrijd doet de trainer/leider alles op slot. 

  

Overige regels 

• De veldcommissie kan/mag maatregelen nemen als gemaakte afspraken niet nagekomen 
worden. 

• De veldcommissie kan/mag maatregelen nemen als misbruik geconstateerd wordt. 
• Respecteer de genomen beslissingen door andere vrijwilligers. 
• We moeten het samen doen.  
• Veel plezier met voetbal.  

 


