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JEUGDOPLEIDING V.V. TERNEUZENSE BOYS 

 
 
Voorwoord 
 
Welkom bij de jeugdopleiding van voetbal vereniging Terneuzense Boys. 
 
Voetbalvereniging Terneuzense Boys is een zaterdagclub, opgericht op 1 mei 1949. In eerste instantie een 
kleine zomeravond voetbal vereniging en in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige zaterdagclub. 
 
Binnen de vereniging is een groot aantal vrijwilligers belangeloos actief voor de jeugdopleiding. Om iedereen 
optimaal plezier te geven als lid van onze vereniging is dit een eerste vereiste. Alles moet goed geregeld zijn. 
 
Door te voetballen bij een voetbalvereniging leert men werken in teamverband hetgeen voor later zeker van 
pas kan komen. 
 
In dit informatieboekje kunt U een hoop wetenswaardigheden vinden over onze vereniging. Nog meer 
informatie vindt U op de website: www.vvterneuzenseboys.nl 
 
 
 
Namens het commissiebestuur jeugd 
 
de jeugdvoorzitter 
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1. Doelstelling jeugdopleiding  
 
Voornaamste doelstelling is om onze jeugd zoveel mogelijk plezier te bieden door ze goed op te vangen en te 
begeleiden in hun sportieve prestaties en bovendien door het niveau in alle geledingen van onze vereniging te 
verhogen. 
Het streven is om 23 jeugdelftallen in stand te houden, 2 A-teams, 2 B-teams, 3 C-teams, 4 D-teams, 6 E-
teams en 6 F-teams. Doelstelling is dat standaardteams A t/m D op 1e klasse niveau spelen. Een en ander is 
te lezen in het beleidsplan wat te vinden is op de website. 
Naast de reguliere wedstrijden worden door het commissiebestuur jeugd andere activiteiten voor de jeugd 
georganiseerd. Te denken valt aan “4 tegen 4”, Sinterklaasfeest, paaseieren zoeken, bingo, dropping, 
nachtkamp, spelregelwedstrijd, toernooien etcetera. Deze aktiviteiten worden op woensdagmiddagen of vrije 
wedstrijdzaterdagen gehouden. 
 
 
2. Structuur jeugdopleiding 
 
De taakomschrijving en verantwoordelijkheid behorende bij functies die onder het commissiebestuur jeugd 
vallen kunt U terug vinden in de “statuten en huishoudelijk reglement” van de vereniging. U kunt dit vinden op 
de website van de vereniging of deze opvragen bij de secretaris. In het organisatie- en werkplan van de 
jeugdopleiding is vastgelegd wat de funkties van alle belanghebbenden is en hoe het commissiebestuur jeugd 
de organisatorische zaken wil uitvoeren. 
Uiteraard dient boven het huishoudelijk reglement te allen tijde het gezond verstand te regeren. 
 
3. Commissiebestuur jeugd 
 
Bij een voltallige bezetting bestaat deze commissie uit een jeugdvoorzitter, een jeugdsecretaris, 
jeugdwedstrijdsecretaris en een aantal commissieleden. De commissie heeft inbreng in het hoofdbestuur van 
de vereniging middels de jeugdvoorzitter, welke zitting heeft in het hoofdbestuur.  
Onder de verantwoordelijkheid van de commissiebestuur jeugd valt tevens het jeugdhonk. 
 
4. Coördinatoren 
 
Een drietal commissieleden van het commissiebestuur jeugd hebben de funktie van technisch coördinator. 
Deze funktie is gesplitst voor de verschillende leeftijdcategorieen ( E/F, C/D en A/B ). Deze commissieleden 
zijn  medeverantwoordelijk voor de in– en doorstroming van de jeugdspelers door de hele jeugdopleiding en 
voor de samenstelling van de jeugdteams. 
Tevens trachten zij de technische opleiding van de jeugdtrainers en begeleiders te bevorderen. 
Een tweede coördinator voor de verschillende jeugdcategorien is de funktie van organisatorisch coördinator. 
Deze funktie draagt zorg voor alle niet technische zaken rondom de verschillende elftallen. Voorbeelden zijn: 
contact naar de ouders/verzorgers, regelen van kleding etc. 
 
5. Trainers en leiders 
 
Voor elk team is er minimaal een trainer en leider. De trainer is verantwoordelijk voor het bijbrengen van 
techniek en tactiek en zal er voor zorgen dat de spelers / speelsters in goede conditie komen, zodat blessures 
voorkomen worden en iedereen optimaal kan presteren en plezier kan beleven aan het voetballen.  
 
Trainen is erg belangrijk. Er wordt van iedere jeugdspeler verwacht dat hij of zij de trainingen bezoekt. De 
leider verzorgt de organisatie van een team. Hij/zij regelt zaken als vervoer, wedstrijdadministratie, verzorging 
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en begeleiding op en naast het veld. Uiteraard kan iedereen bij de trainer en/of leider ook terecht als er 
problemen zijn. Als zij niet kunnen helpen kunt U ook bij het commissiebestuur jeugd of de betreffende 
organisatorisch coördinator terecht, die zeker hun best zullen doen om U te helpen.  
De namen en contactgegevens van de organisatorisch coördinatoren staan op de internetsite van de 
verenining vermeld ( www.vvterneuzenseboys.nl ). 
 
Elke trainer en leider dient ingeschreven te zijn als lid van de vereniging in verband met de verzekering van de 
K.N.V.B.. Een en ander is overigens kosteloos. Inschrijving dient te geschieden middels het “mutatieformulier 
ledenadministratie” wat te verkrijgen is in het wedstrijdsecretariaat of te downloaden of in te vullen via de 
website. 
Een trainer of leider die geen spelend lid is van onze vereniging is vrijgesteld van contributiebetaling 
gedurende de periode dat hij of zij functioneert als trainer of leider bij een jeugdelftal. Een trainer of leider die 
tevens spelend lid is van onze vereniging krijgt  €11,00 korting op de contributie. Ook de taken van trainers en 
leiders zijn omschreven in het huishoudelijk reglement. Uiteraard mag van iedere trainer en leider minimaal 
verwacht worden dat hij of zij als een zeer goed en sportief huisvader/moeder zorg draagt voor alle 
eigendommen van de vereniging, zijn elftal en de belangen van de vereniging. 
Een actuele lijst met namen en telefoonnummers van leden van het hoofdbestuur, leden van het 
commissiebestuur jeugd, de coördinatoren, de jeugdtrainers en jeugdleiders van alle jeugdelftallen vindt U op 
de site van onze vereniging  ( www.vvterneuzenseboys.nl ) 
 
 
6. Nieuwe leden (spelers, trainers en leiders) 
 
Nieuwe leden, jongens en meisjes, zijn als spelend lid welkom vanaf 6 jaar. Elk nieuw lid dient ingeschreven te 
worden middels het eerder genoemde “mutatieformulier ledenadministratie”. Dit formulier is te vinden op 
www.vvterneuzensboys.nl  
Ingevulde formulieren dienen gestuurd te worden naar de ledenadministratie.  Alvorens men bij een team 
wordt ingedeeld moet ook het vrijwilligersformulier worden ingevuld. Dit formulier wordt gebruikt om een beter 
inzicht te krijgen wie bepaalde werkzaamheden wil en kan verrichten voor de verenining. Na ontvangst zal er 
contact met u opgenomen worden ter bevestiging dat u kind ingeschreven staat. Het kan voorkomen dat er bij 
de desbetreffende leeftijdscategorie een wachtlijst is. 
Alle nieuwe jeugdleden mogen zonder verplichtingen en kosten een aantal weken “proefdraaien” bij onze 
vereniging. 
Alle nieuwe A -, B - en C - junioren die lid zijn van een andere vereniging en spelend lid willen worden van v.v. 
Terneuzense Boys zijn pas speelgerechtigd in het seizoen ingaande na 31 mei na aanvragen van 
overschrijving en na ontvangst van een schriftelijke goedkeuring overschrijving door de K.N.V.B. (Koninklijke 
Nederlandse Voetbal Bond). In geval van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld verandering van 
woonplaats kan de K.N.V.B. eerder overschrijving verlenen. Een overschrijvingsformulier is te verkrijgen in het 
wedstrijdsecretariaat of te downloaden van de website van de vereniging. Ook tussentijdse overschrijving 
behoort tot de mogelijkheden onder bepaalde voorwaarden (afhankelijk van het niveau waar men gevoetbald 
heeft en gaat voetballen, informatie hierover kunt U krijgen bij de coördinatoren en het commissiebestuur 
jeugd). 
Nieuwe D -, E - en F- pupillen die spelend lid zijn van een andere vereniging, die lid willen worden van v.v. 
Terneuzense Boys dienen eerst een door de vereniging waar ze vandaan komen getekende verklaring van 
goed gedrag te overleggen. Een formulier hiervoor is te verkrijgen in het wedstrijdsecretariaat. 
Elk nieuw lid, spelend of niet spelend (trainer, leider), kan indien hij of zij dat wenst op eigen verzoek bij het 
hoofdbestuur de meest recente uitgave krijgen van de “statuten en huishoudelijk reglement” en het organisatie 
en werkplan van de jeugdopleiding.  
Elk nieuw lid krijgt na betaling van de contributie tevens een clubpasje. Hiermee krijgen spelende leden gratis 
toegang tot alle thuiswedstrijden in de competitie van ons eerste heren senioren elftal.  
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Trainers en leiders krijgen met hun clubpasje tevens gratis toegang tot de bekerwedstrijden die ons eerste 
heren senioren elftal thuis speelt. 
Alle trainers en leiders kunnen desgewenst bij het commissiebestuur jeugd een boekje “handleiding 
jeugdvoetbal” en of “spelregels veldvoetbal” verkrijgen. Beide zijn uitgaven van de K.N.V.B.. 
 
 
7. Beëindiging lidmaatschap 
 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden middels het “mutatieformulier 
ledenadministratie”. Dit geldt voor zowel spelende als niet spelende leden (trainers, leiders). Afhankelijk van 
het tijdstip van opzeggen zal voor spelende leden verrekening plaats vinden van contributie volgens het 
huishoudelijk reglement. 
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het clubpasje en eventueel ter beschikking gestelde eigendommen 
van de vereniging ingeleverd te worden. Een verzoek om overschrijving naar een andere vereniging zal pas 
worden goedgekeurd indien alles ingeleverd is en alle financiële verplichtingen jegens de vereniging zijn 
voldaan. 
 
 
8. Indeling elftallen 
 
Indeling van de spelende leden in een elftal geschiedt in overleg met de betrokken trainer(s) en leider(s), de 
coördinatoren en eventueel de betrokken speler(s) en ouder(s) of verzorgende(n). 
De indeling is voornamelijk afhankelijk van de voetbalkwaliteiten van de betrokken speler en ook de leeftijd 
van de betrokken speler. Uiteraard dient indeling te geschieden binnen de door de K.N.V.B. gestelde regels. 
Daarnaast kan het aantal beschikbare jeugdelftallen en jeugdleden en de vereiste kwantitatieve bezetting per 
elftal ook bepalend zijn voor de indeling.  
Indeling van de elftallen in een competitie wordt door de K.N.V.B. gedaan. Uiteraard wordt zo goed als 
mogelijk door de K.N.V.B. ingedeeld naar sterkte van de teams. Het kan voorkomen dat elftallen na de 
winterstop door de K.N.V.B. in een andere competitie worden ingedeeld. Op de competitie-indeling heeft de 
vereniging slechts een beperkte invloed. 
 
 
9. Uitrusting 
 
Zoveel mogelijk wordt door de vereniging de benodigde uitrusting ter beschikking gesteld. Deze blijven 
uiteraard altijd eigendom van de vereniging. Uiteraard gaat de vereniging er ook hier van uit dat een ieder als 
een goed huisvader/moeder zorg draagt voor de door de vereniging ter beschikking gestelde uitrusting. De ter 
beschikking gestelde uitrusting mag alleen tijdens verenigingsactiviteiten gebruikt worden en uiteraard alleen 
daar waar ze voor bestemd zijn. Voor alle uitrusting die de vereniging niet ter beschikking stelt dienen de 
leden zelf zorg te dragen. Broekjes en voetbalkousen worden bijvoorkeur gekocht via de vereniging. Dit kan in 
de kantine van de vereniging. Informatie hierover is in het wedstrijdsecretariaat te verkrijgen. Sinds het 
voetbalseizoen 2000 – 2001 is het verplicht om scheenbeschermers te dragen, het is een belangrijke 
bescherming ter voorkoming van blessures of letsel.  
Uiteraard dient U zelf ook zorg te dragen voor Uw douche-uitrusting. Na elke training en wedstrijd, uit en thuis, 
bestaat er de gelegenheid om te douchen. Uit hygiënisch oogpunt stelt elke trainer of leider dit verplicht voor 
zijn hele elftal. Ook voor de jongste jeugd wordt het douchen gestimuleerd, zodat het door de hele 
jeugdopleiding heen tot en met de senioren een gewoonte wordt. Mocht U hiermee onoverkomelijke bezwaren 
hebben, bijvoorbeeld op principiële gronden, dan kunt U hierover een afspraak maken met de betrokken 
trainer of leider. Denkt U s.v.p. ook aan badslippers? 
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10. Contributie 
 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. De algemene 
ledenvergadering vindt plaats zo spoedig mogelijk na aanvang van het seizoen. Een overzicht van de actuele 
leeftijdsgebonden contributiebedragen is te vinden op de website van de vereniging. Betaling van de 
contributie dient te geschieden per acceptgiro die U automatisch thuis gestuurd krijgt. De kortingsstructuur 
voor gezinnen kunt U vinden in het huishoudelijk reglement. Ook staat er in het huishoudelijk reglement hoe er 
gehandeld wordt bij het niet of niet tijdig betalen van de contributie.  
Een overzicht van de actuele contributie en eenmalige inschrijvingskosten kunt u vinden op de website. 
 
 
11. Jeugdhonk 
 
Op de eerste verdieping van het hoofdgebouw vindt U aan de kant van de fietsenstalling het jeugdhonk. Het 
streven van het commissiebestuur jeugd is om het jeugdhonk tijdens en na jeugdwedstrijden, trainingen en 
andere activiteiten op ons complex open te houden. Alle spelletjes zijn gratis te gebruiken. Onder andere 
staan ter beschikking een voetbalspel, tafeltennistafel, spelcomputer, flipperkast en biljart etcetera. Het 
jeugdhonk is rook en alcoholvrij. 
 
 
12. Verzekering 
 
Door de K.N.V.B. is voor de leden van het amateurvoetbal een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. 
Dit is geen ziektekostenverzekering, wat inhoudt dat wanneer voetballers tijdens het voetbal een blessure 
oplopen en als gevolg daarvan medische kosten moeten maken (bijvoorbeeld ambulancevervoer, 
fysiotherapeutische behandelingen, medicijnen) deze kosten geclaimd dienen te worden op de eigen 
ziektekostenverzekering van de betreffende persoon. Wanneer de eigen ziektekostenverzekering bijvoorbeeld 
als gevolg van een eigen risico van verzekerde niet uitbetaalt, dan kan dit eigen risico niet geclaimd worden bij 
de K.N.V.B. – verzekering. Ook eventuele inkomstendervingen zijn niet verzekerd onder de collectieve 
ongevallenverzekering van de K.N.V.B.. De verantwoordelijkheid van het sluiten van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering ligt bij individuele personen dan wel bij de werkgever. 
De collectieve ongevallenverzekering is tevens van toepassing op de vrijwilligers die activiteiten verrichten ten 
behoeve van hun vereniging. Het is dus erg belangrijk dat ook de vrijwilligers een “mutatieformulier 
ledenadministratie” invullen. 
 
 
13. Algemene regels 
 
Om te zorgen dat iedereen het bij v.v. Terneuzense Boys zo goed mogelijk naar zijn zin heeft is er een 
huishoudelijk reglement. Van iedereen wordt uiteraard verwacht dat hij of zij zich aan het huishoudelijk 
reglement houdt en meewerkt aan de opvolging hiervan. In het kort vermelden we een aantal van de 
voornaamste regels. 
De trainer kan een speler niet opstellen of van de training verwijderen als deze bijvoorbeeld: 

- een ander opzettelijk letsel toebrengt 
- schade toebrengt aan de vereniging 
- niet luistert naar de aanwijzingen van de trainer of leider 
- de sfeer in de ploeg bederft 
- zich onsportief gedraagt 
- de vereniging in diskrediet brengt  
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Elke speler dient: 

- op tijd aanwezig te zijn voor een training en of een wedstrijd. 
- zich tijdig af te melden bij verhindering voor wedstrijd of training. 
- er voor te zorgen dat zijn of haar tenue in orde is. 

Het is verboden om met voetbalschoenen de kantine, of via hoofdingang het hoofdgebouw, te betreden. 
 
 
14. Vervoer 
 
Dit is naast het benodigde aantal vrijwilligers vaak het grootste probleem binnen de jeugdopleiding. De taak 
voor de organisatie van het vervoer ligt bij de trainer en leider van het elftal. Het is zeer wenselijk dat de bij alle 
elftallen betrokken ouders / verzorgers bij toerbeurt bij uitwedstrijden voor het vervoer zorgen. Als elke ouder / 
verzorgende dit twee of drie keer per seizoen doet is dit probleem opgelost. De vereniging, lees “de spelers”, 
wordt hier een enorme dienst mee bewezen. Daar waar mogelijk, indien nodig, stelt de vereniging vervoer ter 
beschikking. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de beschikbare financiën. Welke elftallen in aanmerking 
komen voor vervoer betaald door de vereniging is jaarlijks ter beoordeling van het hoofdbestuur. Evenals 
eventuele kilometervergoeding bij gebruik van eigen vervoer. Informatie hierover is te vinden op de website. 
Tolheffingen voor tunnel indien benodigd worden bij vertrek door de vereniging meegegeven. Een aanvraag 
voor vervoer, T-tags of tolgelden dient door de trainer of leider gedaan te worden bij het hoofdbestuur of 
iemand die daartioe is aangewezen door het hoofdbestuur, minimaal een week vooraf. Bij uitwedstrijden geldt 
het principe “samen uit, samen thuis”. Chauffeurs die spelers vervoeren met eigen vervoer voor de vereniging 
worden geacht in het bezit te zijn van een “groene kaart” en een inzittenden verzekering. Zie vervoersregeling 
op de website. 
 
 
15. Wedstrijden 
 
Wedstrijden in competitieverband of voor de beker worden gespeeld volgens het door de K.N.V.B. 
vastgestelde programma. Een trainer of leider kan oefenwedstrijden uit of thuis inplannen. Een verzoek hier 
toe kan hij of zij indienen bij de jeugdwedstrijdsecretaris. Daarnaast kunnen in overleg toernooien gespeeld 
worden. Toernooien thuis worden vastgesteld door het commissiebestuur jeugd. Bezoek aan toernooien 
elders kunnen de trainers en leiders inplannen in overleg met het commissiebestuur jeugd. 
Het is de taak van de trainers en leiders van de elftallen om de spelers (ouders / verzorgers) tijdig te 
informeren over het programma van hun elftal. 
Wedstrijden (ook trainingen en andere activiteiten) zullen nooit op zondag plaats vinden. Alleen in het geval 
een elftal een meerdaags toernooi bezoekt waarvan een deel op zondag verspeeld wordt, kan het 
hoofdbestuur ontheffing verlenen aan een elftal, zodat toch op zondag gespeeld kan worden. 
 
Het tijdstip voor aanvang van de thuiswedstrijden wordt jaarlijks tussen door het commissiebestuur jeugd 
vastgesteld. In principe is de aanvang van de thuiswedstrijden voor E en F pupillen om 09:30, D pupillen en A 
, B en C junioren volgen daarna, afhankelijk van de beschikbaarheid van de velden. 
 
 
16. Training 
 
De trainingen worden gegeven door vrijwilligers met voldoende voetbalervaring en indien mogelijk door 
jeugdgediplomeerde trainers. Alle teams, met uitzondering van de jongere F teams, trainen in principe 
tweemaal in de week op maandag t/m donderdag.  
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Indien je lid bent van de vereniging is het, uitzonderlijke omstandigheden ( ziek, school ) daar gelaten, zeer 
gewenst om zoveel mogelijk trainingen te volgen. Door regelmatig te trainen bevorder je de vorming van 
techniek, taktiek en coordinatie. Het aantal gevolgde trainingen kan invloed hebben op het aantal 
speelminuten tijdens de wedstrijden. De dag, aanvang, plaats van de training en de te gebruiken kleedruimte 
is terug te vinden op de website. 
 
Trainingmateriaal zoals hesjes en ballen worden door de club verstrekt. Voor deze materialen heeft elk team 
een eigen opbergruimte. Overige materialen staan in de gezamelijk ruimte en op het trainingsveld. 
 
 
17. Afgelastingen 
 
Afgelastingen kunnen collectief of individueel voorkomen. Individueel kan dit door andere verenigingen in 
geval van uitwedstrijden of door onze eigen vereniging voor thuiswedstrijden. Collectieve afgelasting kan 
geschieden door de K.N.V.B.. Meestal is de weersgesteldheid of de gesteldheid van de velden de reden. 
Informatie over collectieve of individuele afgelasting is op zaterdagmorgen te verkrijgen in het 
wedstrijdsecretariaat. Collectieve afgelasting door de K.N.V.B. is op vrijdagavond te lezen op N.O.S. - teletekst 
vanaf 18.00 uur op pagina 603. Al onze jeugdelftallen vallen in district Zuid I. 
Indeling van categorie A en B kunt u vinden op de webstite. 
 
 
18. Supportersvereniging 
 
Terneuzense Boys heeft een actieve supportersvereniging die voor alle leden tal van activiteiten organiseert. 
Tevens worden promotieartikelen verkocht. Voor een klein bedrag kunt U voor een jaar lid worden. Voor 
jeugdleden geldt een gereduceerd tarief. Inlichtingen over de supportersvereniging en een inschrijfformulier 
voor een lidmaatschap zijn te verkrijgen in het wedstrijdsecretariaat. Voor meer informatie zie de website. 
 
 
19. Vrijwilligers 
 
Zoals al eerder aangegeven worden nagenoeg alle werkzaamheden binnen de vereniging uitgevoerd door 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers voeren o.a het periodiek onderhoud aan gebouwen en terrein uit en maken 
tevens dagelijks de kleedlokalen schoon. Ook de kantine en het jeugdhonk wordt door vrijwilligers draaiende 
gehouden. Het bestuur, trainers en begeleiders zijn allemaal vrijwilligers. Aanmelding als vrijwilliger is mogelijk 
bij de diverse bestuursleden of via het “vrijwilligers” deel van het mutatieformulierledenadministratie.  
 
 
Bijlage 
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Vrijwilligersbeleid V.V. Terneuzense Boys. 

Eenmalige inventarisatie van bestaande en nieuwe vrijwilligers 

Omdat ook onze vereniging niet zonder vrijwilligers kan draaien! 

 

Ze zijn er wel degelijk vrijwilligers in de vereniging, maar het zijn meestal dezelfde die het vele 
werk doen, overigens met heel veel plezier natuurlijk. Zo wordt het ook vanzelfsprekend geacht dat 
leden vrijwilligerswerk doen. Lid zijn van een vereniging betekent niet alleen rechten, maar brengt 
zeer zeker ook plichten met zich mee. Alleen zijn er te weinig leden die het vele werk doen. 

Zo zijn er ook ouders/verzorgers, die 's ochtends hun kind droppen op het voetbalveld en ervan 
uitgaan dat de vereniging het kind de hele dag begeleidt, verzorgt, in de gaten houdt enzovoorts. 
De vereniging als crèche. De vereniging zou misschien wel willen, maar dan moet de contributie 
wel vertienvoudigd worden zodat beroepspersoneel aangetrokken kan worden. 

De waarheid is dat voetbal, zoals zoveel sporten, volledig draait op vrijwilligerswerk. Men doet het 
puur uit liefde voor de vereniging en het plezier in het voetbal. Een ieder zal daar dan ook rekening 
mee moeten houden.  

Ouders/verzorgers blijven ten alle tijde eerstverantwoordelijke voor hun kinderen, ook tijdens het 
sporten. En vrijwilligers zijn niet opgeleid voor de taken die ze doen, ze maken dus wel eens 
foutjes. Elkaar helpen en steunen is dan ook bepalend voor het welslagen van onze vereniging. 
Dat betekent ook dat Terneuzense Boys voor een aantal zaken een beroep op de leden en 
ouders/verzorgers moet doen als vrijwilliger. Zoals vervoer bij uitwedstrijden, begeleiden van 
jeugdteams, fluiten van jeugdteams, meehelpen in de kleedkamer, mogelijk eens een avondje in 
de week of zaterdag in de keuken of kantine helpen, of het jeugdhonk helpen open houden (dat we 
onvoldoende uitbuiten op dit ogenblik!), zo ook het meehelpen bij toernooien enzovoorts. 

Zo kunt u een bijdrage leveren aan het sportplezier en een betere binding krijgen met de 
vereniging, door uzelf aan te melden als vrijwilliger. 

Kinderen kunnen maar wat trots zijn op zulke ouders/verzorgers, wat wil je nog meer? 

Zo heeft de vereniging een vrijwilligers intekenlijst opgesteld, waarin je kunt aangeven wat je als 
vrijwilliger kunt, of wilt betekenen voor de club.  

Zie het invullen als een morele verplichting jegens de club ! 

Na invulling van deze intekenlijst, in te leveren bij “je” teamleider, zal er een evaluatie gemaakt 
worden, en wordt op basis hiervan een werklijst gemaakt. Uiteraard in samenspraak met de 
vrijwilliger. 
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AANMELDING / OPZEGGING of  WIJZIGING LIDMAATSCHAP 
 
ACHTERNAAM  :________________________________________________ man / vrouw 
 
VOORNAMEN  :____________________________________________________________________  
 
ADRES   :_____________________________________ POSTCODE : ____________ 
 
WOONPLAATS  :_____________________________________TELEFOON : ____________ 
 
GEBOORTEDATUM :____________________ GEBOORTEPLAATS :_________________________ 
 
EMAIL ADRES  :_______________________________________                                       
 
 
1. Meldt zich aan als lid van  v.v. Terneuzense Boys met ingang van   _______________                             
 

Het betreft een aanmelding als (gaarne omcirkelen wat van toepassing is): 
a. spelend lid (OOK VRAAG 2 INVULLEN)  e. donateur 
b. niet-spelend lid     f.  vrijwilliger 
c. elftalleider (jeugd of senioren)   g. bestuurslid 
d. trainer        (jeugd of senioren) 
 

2. Ondergetekende heeft gedurende de laatste drie jaar WEL / NIET (doorhalen wat niet van toepassing is) 
deelgenomen aan wedstrijden bij een andere vereniging, als dat wel het geval is dan moet U overschrijving 
aanvragen van die vereniging waar U het laatst gespeeld heeft naar de v.v. Terneuzense Boys. 
Bij welke vereniging bent u het laatst lid geweest?______________________________________________ 
 
Bent U nu door de K.N.V.B. voor een aantal wedstrijden geschorst? Ja / Nee 

 
3. Beëindiging lidmaatschap van de  v.v. Terneuzense Boys met ingang van ____________________________ 

Materialen / kleding / pasjes die in bruikleen zijn gegeven zijn WEL / NIET (doorhalen wat niet van toepassing 
is) door betrokkenen ingeleverd.  
 

4. Verzoekt zijn / haar gegevens in de ledenadministratie te wijzigen met ingang van  _________________ 
Het betreft een wijziging: 
a. het lidmaatschap wijzigen van type ______ in type ______ (zie vraag 1, a t/m g) 
b. van adresgegevens 
 
NIEUW ADRES_____________________________________POSTCODE : ____________ 
 
WOONPLAATS_____________________________________TELEFOON : ____________ 

 

5. Afzender verklaart de bovengenoemde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Indien het de  
aanmelding voor of de afmelding van het lidmaatschap betreft van een lid jonger dan 18 jaar dient 
de ouder of voogd dit te verklaren en te ondertekenen. 

6. Nieuwe leden vanaf 16 jaar dienen ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen,  
bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart, rijbewijs. Zonder deze kopie kan de aanmelding niet in behandeling 
worden genomen. 

7. Nieuwe spelende leden (zie vraag 1, punt a) van 10 jaar of ouder dienen tevens een recente pasfoto in te 
leveren. 
Voorts wordt door ondertekening van dit formulier toestemming gegeven de pasfoto en persoonsgegevens te 
gebruiken voor het vervaardigen van de KNVB-spelerspas door SDU Identification en gedurende de 
geldigheid van de spelerspas te bewaren. 
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Inventarisatielijst / aanmeldlijst vrijwilligerswerk 
 

In te vullen door spelend lid indien 16 jaat of ouder, indien jonger dan 16 jaar in te vullen door ouder/verzorger. 
 ( de ouder/verzorger dient dan voor zichzelf in te vullen wat mogelijk vrijwilligerswerk zou kunnen zijn ). 
 
Naam spelend lid : 
 
Adres  : 
 
Telefoonnummer : 
 
E-mailadres : 
 
Ingevuld door: : 
 
 

Is al actief als: 

 

 
 * s.v.p. aankruisen wat van toepassing is 

Mogelijke ( andere ) werkzaamheden 
* Onderhoud velden  

* Onderhoud accommodatie: schoonmaken kleedlokalen c.a.  
* Onderhoud accommodatie: dagelijks / periodiek onderhoud  

  
* dienst / hulp jeugdhonk  

  
* Bardienst  

  
* Keukendienst  

  
* Jeugdvoetbal: leider jeugdteam  
* Jeugdvoetbal: trainer jeugdteam  

* Jeugdvoetbal: scheidsrechter jeugdwedstrijden  
  

* Sponsoractiviteiten ( bingo, verloting, .... )  
  

* Administratieve werkzaamheden  
* Medewerker website  

  
Geen ( andere ) vaste werkzaamheden, maar ik zou ( ook ) behulpzaam kunnen zijn bij: 

* Scihilderen  
* Electrotechnisch werk  

* Loodgieters wer  
* Timmerwerk  
* Tegelzetten  

* Lassen  
* Computertechniek  
* PR / communicatie  

* Eenmalige activiteiten ( toernooi, feestdag, nachtkamp, ... )  
  

( Ook ) Andere werkzaamheden, namelijk: 
  

 
 
Datun  : 
 
 
Handtekening : 
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