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1. WELKOM 

Het komende seizoen is de samenwerking wederom uitgebreid. Dit seizoen sluiten de 

jeugdleden van vv Etten aan bij de unieke samenwerking tussen Ulftse Boys, SDOUC, GWVV 

en NVC. Na maanden van voorbereiding hebben wij begin juni de indelingen 

gecommuniceerd en hebben we de begeleiding op ieder team zo goed als afgerond.  

Om de communicatie te vereenvoudigen hebben we een Handleiding gemaakt. Deze 

Handleiding is bestemd voor alle ouders, trainers en begeleiders die betrokken zijn bij de 

jeugdteams.  

Nieuwe leden en vrijwilligers ontvangen ook deze Handleiding digitaal of uitgeprint. Spelers, 

begeleiders en ouders krijgen dit exemplaar ook digitaal toegestuurd voor aanvang van het 

seizoen. 

Wat vind je zoal terug in deze handleiding? 

o Onze visie op jeugdvoetbal 

o De samenstelling van de technische commissie 

o De structuur van het jeugdvoetbal 

o Belangrijke gedragsregels 

o Uitleg over de VTON app waarmee trainingen worden verzorgd 

o Informatie over trainingen van spelers en keepers 

o Belangrijkste speeldata 

o Praktische zaken rondom trainingen en wedstrijden 

o Informatie over aanmelden en afmelden 

o Informatie over de sportcomplexen waar gespeeld wordt 

o Etc…. 

Deze handleiding is een rode draad in het begeleiden, trainen en coachen. Jeugdspelers 

hebben voordeel van een heldere lijn bij onze samenwerking: ongeacht de verschillende 

teams en trainers/coaches die ze hebben gehad, hebben ze dezelfde principes van 

voetballen geleerd.  

Ouders hebben ook voordeel van deze rode draad: ze hoeven niet het wiel opnieuw uit te 

vinden maar weten wat van hen wordt verwacht. Samen werken wij zo aan een goede 

opleiding voor onze jeugd.  

Zonder inzet van ouders en andere vrijwilligers is het niet mogelijk alle teams en spelers te 

laten voetballen.  

  

2. VISIE OP JEUGDVOETBAL  
 

We willen dat alle jeugdspelers binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk 

laten voetballen. Plezier, enthousiasme, ontspanning en ontwikkeling zijn daarin de 

belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams en individuele spelers op een niveau 

te laten voetballen met voldoende uitdaging. We blijven hierbij aandacht houden voor 

prestatie gericht en minder prestatie gerichte jeugdleden(recreatie). 

 

Er zijn korte lijntjes met de jeugdcoördinator die weet wat er in de jeugdteams leeft en 

speelt. Hierdoor weet je of iedereen op zijn/haar niveau speelt. Daar waar mogelijk wordt 

er rekening gehouden met het spelen bij vriendjes/of vriendinnetjes.  

 

We zien jeugdvoetbal als één grote ontwikkeling waarbij de jeugdspelers uitgedaagd moeten 

worden om zich te blijven ontwikkelen. Een jeugdspeler ontwikkelt zich nooit lineair en 

tijdens het selecteren blijven we de jeugdspeler in samenwerking met de jeugdcoördinator 
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volgen. Bij ontwikkelen denken we aan: voetbaltechnische vaardigheden, voetbaltactische/ 

fysieke kwaliteiten en gedrag, inzet en individuele motivatie. 

 

We gaan ons niet vasthouden aan het spelen in een vaste speelwijze. De kracht hierin ligt 

juist dat de jeugdvoetballer in zijn ontwikkeling leert om in verschillende speelwijzen te 

spelen.  

 

Talenten/spelers krijgen na de winterstop de kans om mee te trainen met hogere teams. Dit 

om de speler sportief te blijven uitdagen en te blijven ontwikkelen. We willen aankomend 

seizoen vanuit de TC, visie/missie per leeftijdscategorie op 1 A4 gaan formuleren. 

 

Dit willen we zo formuleren dat het gemakkelijk leesbaar en uitvoerbaar is voor alle 

jeugdtrainers. Het aansturen zal vooral plaatsvinden in gesprekken met jeugdtrainers en 

begeleiding op het trainingsveld, wedstrijd en tijdens bijeenkomsten. 

 

Tijdens gesprekken met de jeugdtrainers bewaken en stellen we het proces bij waar het 

mogelijk is. Voor (startende) trainers willen we trainingen kant en klaar aanbieden. De 

VTON-app is hier ondersteunend in.  

 

De selectietrainers moeten een controlerende/ inspirerende houding aannemen richting de 

medetrainers die dezelfde leeftijdscategorie trainen. 

 

Naar buiten toe moeten we ons blijven richten op ontwikkelingen binnen het voetbal. Hierbij 

zijn gesprekken met de KNVB, bijeenkomsten bezoeken georganiseerd door de KNVB 

belangrijk om aan deel te nemen. 

  

Binnen de jeugd vanaf JO13 willen we gaan beginnen met een “Jeugdraad”. Door serieus 

met de jeugd in gesprek te gaan en hen medeverantwoordelijkheid te geven voor het 

clubbeleid hopen we de jeugdleden betrokken te houden en uitstroom tegen te gaan. Dit 

moet wel met intensieve samenwerking JC. Het kan om voetbal technische zaken gaan maar 

ook om nevenactiviteiten.  

 

Wij erkennen de maatschappelijke functie van het voetbal en willen hier een positieve 

bijdrage aan leveren. Wij willen dat de kinderen plezier in het spel hebben, ook willen wij 

veel aandacht geven aan voetbaltechniek en tactiek. Sportiviteit en respect zijn hierbij de 

belangrijkste waarden. 

  

Het volgende willen we met en voor onze leden realiseren:  

 

1. Trots op de samenwerking 

  
Wij vinden het belangrijk dat haar spelers trots zijn op hun club en zich betrokken 

voelen bij de club. Dit vergroot het plezier en maakt het ook mogelijk dat de club 

draait door de bijdragen van velen.  

 

2. Sportiviteit en respect 

 
Wij willen een sportieve en sociale club zijn. In de club moeten we borgen dat we 

goed met elkaar omgaan, en elkaar corrigeren op niet correct gedrag.  
 

3. Technisch verzorgd voetbal 

 
Plezier in voetballen gaat hand in hand met beter leren voetballen, en daarmee ook 

het spel op een hoger niveau te beoefenen. Wij willen technisch verzorgd, aanvallend 

voetbal spelen vanuit het idee dat dit tot het meeste spelplezier leidt. 
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4. Ieder op zijn/haar niveau 

Dit geldt voor alle teams, van oud tot jong en van hoog tot laag. Elke speler en elk 

team wordt de kans geboden om te voetballen op een wijze en ondersteuning die 

past bij zijn/haar niveau, en die zoveel mogelijk aansluit op de wensen van de spelers 

(en begeleiders).  

 

3. TECHNISCHE COMMISSIE  

3.1  ORGANIGRAM 

Onderstaand een organigram van de leden van de technische commissie: 

 

 
 

3.2  BOVENBOUW, ONDERBOUW EN GIRLS 

De TC-leden zijn onderverdeeld in bovenbouw, onderbouw en girls. Vanwege wet- en 

regelgeving vermelden wij niet de mobiele nummers van alle TC-leden maar enkel de e-mail 

adressen. 

3.2.1  BOVENBOUW  

Onderstaand een overzicht van de betrokken TC leden in deze categorie: 

NAAM AANSPREEKPUNT E-MAIL 

André Delleman O19 a.delleman@outlook.com 

Jurgen Peters O17 jurgen.peters@chello.nl  

Hendrik Braam O15 hendrikajax@hotmail.com 

Dennis Kock GIRLS dennisvoetballen@hotmail.com;   

Roy Bongers UB roybongers@aol.nl;              

Edwin Visbeek SDOUC evisbeek.rotra@gmail.com; 

Olaf Dickmann GWVV o.dickmann@outlook.com;  

Edwin Visbeek (bovenbouw) SDO Steven te Lintum UB Maurice Aalders UB

Karel Driever (onderbouw) SDO Jurgen Overbeek SDO

Roy Bongers UB

Olaf Dickmann GWVV

Harold Kuster NVC

Remco Berendsen ETTEN

O19

O17

O15

O13

O12

O11

O10

O9

O8

O7 en KL

VTON

KEEPERS

Freddie Berendsen

VACANT (Dennis Kock Interim)

Martijn Egberts

*1e contactpersoon

Maurice Klunder

BOVENBOUW ONDERBOUW GIRLS

Dennis Kock *                                        

Casper Robben                                     

Janneke Bus

Jurgen Peters

Hendrik Braam

Niek Wolters

Mike Geurtsen* en Andre Klaassen

Mike Geurtsen* en Andre Klaassen

Karel Driever

Andre Delleman

Natasja Wolters

ORGANIGRAM JEUGD 2021/2022

AANSPREEKPUNTEN TC BELEID COMMUNICATIE

mailto:jurgen.peters@chello.nl
mailto:dennisvoetballen@hotmail.com
mailto:roybongers@aol.nl;    %20       
mailto:evisbeek.rotra@gmail.com
mailto:o.dickmann@outlook.com
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Harold Kuster NVC haroldkuster@gmail.com; 

Remco Berendsen ETTEN remco_berendsen@hotmail.com 

Steven te Lintum 
Technisch 

beleid 
Stelintum1@gmail.com;  

Jurgen Overbeek 
Technisch 

beleid 
jurgen.overbeek1965@gmail.com; 

Dennis Kock VTON dennisvoetballen@hotmail.com;   

Martijn Egberts Keepers m.egberts75@gmail.com;  

Maurice Aalders Communicatie m.aalders@it-value.nl; 

 

3.2.2  ONDERBOUW 

Onderstaand een overzicht van de betrokken TC leden in deze categorie: 

NAAM AANSPREEKPUNT E-MAIL 

Niek Wolters O13 wolters84@hotmail.com;  

Mike Geurtsen O12 mikegeurtsen@hotmail.com;    

Mike Geurtsen O11 mikegeurtsen@hotmail.com;    

Natasje Wolters O10 natasjawolters.nw@gmail.com;  

Karel Driever  O9 kareldriever@gmail.com 

Maurice Klunder O8 mfklunder@gmail.com  

Freddy Berendsen O7 en KL freddie.berendsen@3BC.nl  

Roy Bongers UB roybongers@aol.nl;                

Karel Driever  SDOUC kareldriever@gmail.com 

Olaf Dickmann GWVV o.dickmann@outlook.com;  

Harold Kuster NVC haroldkuster@gmail.com; 

Remco Berendsen ETTEN remco_berendsen@hotmail.com 

Steven te Lintum 
Technisch 

beleid 
Stelintum1@gmail.com;  

Jurgen Overbeek 
Technisch 

beleid 
jurgen.overbeek1965@gmail.com; 

Dennis Kock VTON dennisvoetballen@hotmail.com;   

Martijn Egberts Keepers m.egberts75@gmail.com;  

Maurice Aalders Communicatie m.aalders@it-value.nl; 

 

3.2.3  GIRLS 

Onderstaand een overzicht van de betrokken TC leden in deze categorie: 

NAAM AANSPREEKPUNT E-MAIL 

Dennis Kock UB dennisvoetballen@hotmail.com;   

Casper Robben SDOUC casper@passusadvies.nl; 

Janneke Bus ETTEN jannekebus@gmail.com 

Olaf Dickmann GWVV o.dickmann@outlook.com;  

Harold Kuster NVC haroldkuster@gmail.com; 

 

mailto:haroldkuster@gmail.com;
mailto:remco_berendsen@hotmail.com
mailto:Stelintum1@gmail.com;
mailto:jurgen.overbeek1965@gmail.com;
mailto:dennisvoetballen@hotmail.com
mailto:m.egberts75@gmail.com
mailto:m.aalders@it-value.nl;
mailto:wolters84@hotmail.com;
mailto:mikegeurtsen@hotmail.com
mailto:mikegeurtsen@hotmail.com
mailto:natasjawolters.nw@gmail.com;
mailto:kareldriever@gmail.com
mailto:mfklunder@gmail.com
mailto:freddie.berendsen@3BC.nl
mailto:roybongers@aol.nl;%20     %20       
mailto:kareldriever@gmail.com
mailto:o.dickmann@outlook.com
mailto:haroldkuster@gmail.com;
mailto:remco_berendsen@hotmail.com
mailto:Stelintum1@gmail.com;
mailto:jurgen.overbeek1965@gmail.com;
mailto:dennisvoetballen@hotmail.com
mailto:m.egberts75@gmail.com
mailto:m.aalders@it-value.nl;
mailto:dennisvoetballen@hotmail.com
mailto:casper@passusadvies.nl;
mailto:jannekebus@gmail.com
mailto:o.dickmann@outlook.com
mailto:haroldkuster@gmail.com;
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3.2.4  TOELICHTING VAN ENKELE TC-ROLLEN 

Jeugd coördinator 

De coördinator is verantwoordelijk voor een leeftijdscategorie. Hij of zij is het aanspreekpunt 

voor de begeleiders van de teams in deze leeftijdscategorie. De coördinator verwelkomt 

nieuwe leden, overhandigt de handleiding en licht deze toe waar nodig. De coördinator 

inventariseert competenties van ouders en vraagt naar hoe zij zich kunnen/willen inzetten 

voor onze club. De coördinator is ook het aanspreekpunt voor spelers en/of ouders als er 

sprake is van onduidelijkheid of onvrede. Uiteraard wordt hiervoor eerst gesproken met de 

begeleiding van het team waarin wordt gespeeld.   

 

Aanspreekpunten bovenbouw, onderbouw en girls 

 

Omdat we met vier verschillende verenigingen samenwerken in de jeugd is het van belang 

dat we de belangen blijven behartigen van de betrokken verenigingen. Daarom hebben wij 

per vereniging een aanspreekpunt benoemd die kan worden benaderd voor bijvoorbeeld 

het aanmelden of afmelden van een lid, uitdagingen binnen een team, het bekleden van 

een rol in de TC of in de begeleiding, etc….. 

Onderstaand een overzicht van de aanspreekpunten:   

VERENIGING NAAM AANSPREEKPUNT E-MAIL 

Ulftse Boys Maurice Aalders Alle leeftijden m.aalders@it-value.nl; 

Ulftse Boys Roy Bongers Alle leeftijden roybongers@aol.nl; 

Ulftse Boys Dennis Kock Girls  Dennisvoetballen@gmail.com; 

SDOUC Karel Driever Kleuters tot en met JO12 kareldriever@gmail.com; 

SDOUC Edwin Visbeek JO13 tot en met JO19 evisbeek.rotra@gmail.com; 

GWVV Olaf Dickmann Alle leeftijden o.dickmann@outlook.com;  

NVC Harold Kuster Alle leeftijden haroldkuster@gmail.com; 

Etten Remco Berendsen Alle leeftijden remco_berendsen@hotmail.com 

 

Alle aanspreekpunten zijn te bereiken via e-mail. Vanuit GDPR richtlijnen worden de mobiele 

nummers niet vermeld. Beschik je hier over ben je uiteraard vrij om telefonisch contact op 

te nemen. 

Technisch beleid 

 

De verantwoordelijken voor het Technische beleid stellen per leeftijdscategorie vast welke 

vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd. Houdt zich op de hoogte van de 

ontwikkeling van de spelers. Zorgt voor een goede overgang binnen de jeugd en van de 

JO19 naar de senioren. Stelt samen met de selectietrainers trainingsprogramma´s vast per 

leeftijdscategorie. Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering. 

Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per 

categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie. Overlegt met trainers 

(gestructureerde vergaderingen). Maakt in overleg met de desbetreffende 

leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Bezoekt vergaderingen 

KNVB over ontwikkelingen binnen het voetbal.  

 

Wedstrijdsecretariaat 

 

De onderstaande personen zijn bereikbaar voor zaken over het wedstrijdsecretariaat: 

 

mailto:roybongers@aol.nl;
mailto:Dennisvoetballen@gmail.com
mailto:kareldriever@gmail.com;
mailto:evisbeek.rotra@gmail.com
mailto:o.dickmann@outlook.com
mailto:haroldkuster@gmail.com;
mailto:remco_berendsen@hotmail.com
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VERENIGING 
NAAM E-MAIL ADRES 

Ulftse Boys Gerard Wijnia Gerard.wijnia@gmail.com 

SDOUC Willeke Stieber willekestieber@hotmail.com 

GWVV Olaf Dickmann o.dickmann@outlook.com  

 

4. STRUCTUUR JEUGDVOETBAL 
 

Jeugdspelers worden op basis van hun geboortejaar ingedeeld. Wij passen de indeling toe 

zoals die wordt gebruikt door de KNVB. Het systeem is gebaseerd op geboortejaar/leeftijd.  

 

Voorbeeld: In de Onder 15 spelen voetballers die jonger zijn dan 15 jaar. Jongensteams 

worden aangeduid met een J, meidenteams met een M. Bij de JO7 t/m JO9 en bij de Kleuters 

spelen jongens en meisjes samen in de teams. Vanaf JO11 spelen de jongens en meisjes in 

aparte teams en in aparte competities. Als er in een jaargang geen teams zijn, worden twee 

leeftijdsgroepen gecombineerd.  

 

Dispensatie is mogelijk op twee manieren: 

 

o Vanwege de aantallen in een leeftijdscategorie 

o Vanwege fysieke dispensatie 

 

TEAMS SPELERS LEEFTIJD MINUTEN VELD 

Kleuters 3x3 5 2x15 kwart 

JO7 4x4 6 2x15 kwart 

JO8 6x6 7 2x20 kwart 

JO9 6x6 8 2x20 kwart 

JO10 6x6 9 2x25 Kwart 

JO11/MO11 8x8 10 2x25 half 

JO12/MO12 8x8 11 2x30 half 

JO13/MO13 11x11 12 2x30 heel 

JO15/MO15 11x11 14 2x35 heel 

JO17/MO17 11x11 16 2x40 heel 

JO19/MO19 11x11 18 2x45 heel 

 

 

5. GEDRAGSREGELS  
 

Wij willen voor alle betrokkenen een plezierige en veilige omgeving creëren. Daarom 

hanteren wij enkele gedragsregels. Dat betekent voor spelers: 

 

o Toon respect  

o Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter  

o Houd de eer aan jezelf  

o Spreek je uit  

o Doe beheerst en  

o Wees sportief   

 

mailto:o.dickmann@outlook.com


 

                                                                                                                         

                      Pagina 9 / 24 

 

Heb waardering voor de mensen die zich voor de club inzetten, maar wees ook kritisch: 

sportief en respectvol gedrag mag zeker van de vrijwilligers worden verwacht.  

 

En voor ouders, coaches en trainers: 

 

o Wees een voorbeeld  

o Verbeter prestaties op positieve wijze  

o Bevorder respect  

 

Zorg dat de spelers respect hebben voor elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter.  

 

6. DE VTON VOETBALMETHODE  
 

Alle teams in het jeugdvoetbal worden opgeleid met de VTON Voetbalmethode (van 5 tot 19 

jaar). Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete doelstellingen. Zo 

werken ze met plezier aan hun ontwikkeling.  

 

Probeer dit komende seizoen, zoveel mogelijk via deze leerlijnen en trainingen te werken. 

Zo kunnen wij jeugdspelers dezelfde oefenstof aanbieden in elke leerlijn. Verder is het fijn, 

dat wanneer een speler bijvoorbeeld van de O13 naar de O15 gaat. De nieuwe trainer van 

de O15 weet wat hij kan verwachten van het niveau van zijn nieuwe spelersgroep. 

 

6.1  HOE WERKT HET? 

Trainers volgen een jaarplanning met concrete doelen voor elke leeftijd. Alles komt daarin 

aan bod: technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. Gedurende het jaar werken 

trainer en spelers gericht aan deze doelen met meer dan 950 kant-en-klare trainingen.  

De methode ondersteunt met coach tips, animaties van de organisatie op het veld en 

filmpjes van voetbalhandelingen. De trainer heeft het materiaal digitaal op zijn tablet of 

telefoon en gebruikt deze offline op het veld. 

 

6.2  WAT LEVERT HET DE TRAINER OP? 

De spelers voetballen met meer plezier en ontwikkelen zich ‘spelenderwijs’ naar hun 

potentieel. Trainers worden ontzorgd op de inhoud en kunnen zich richten op het coachen. 

Zij zijn minder voorbereidingstijd kwijt en werken nu structureel aan de ontwikkeling van 

hun spelers. De filmpjes in de app laat de spelers zien wat zij gaan leren. Dit verhoogt het 

plezier van de spelers en het gemak van de trainer, hierdoor blijven trainers langer in hun 

rol en wordt de continuïteit gewaarborgd.  

De onervaren trainer kan gedurende het hele voetbalseizoen gevarieerde en structurele 

trainingen geven, passend bij de leeftijd en dit alles zonder zelf veel voor te bereiden en te 

bedenken. 
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6.3  VTON INSTRUCTIE: 

Download de volgende app, op je smartphone: 

 

 

 

 

 

Aan het begin van het seizoen, krijg je van de club een gebruikersnaam (bijvoorbeeld: 

Ulft149) en een wachtwoord. Let op! Deze kan in de SPAM belanden. Open de app, kies 

‘’Inloggen’’ en voer je gebruikersnaam en wachtwoord in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens kom je in het volgende scherm, waar voor de huidige week en de volgende week, 

twee trainingen staan. Wanneer je op deze training drukt, laat de app alle oefeningen van 

die training zien. 
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Als je daarna naar onder gaat, zie je de uitleg per oefening. Wanneer je op de ‘’afspelen’’ 

knop drukt, rechtsboven, laat de app door middel van een filmpje of in 3D de 

oefening/veldbezetting zien. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen over VTON dan kun je altijd Dennis Kock een bericht doen (zie gegevens bij 

hoofdstuk 3.2). 

 

7. SELECTEREN EN MEESPELEN MET SENIOREN TEAMS 
 

Het is belangrijk dat ALLE jeugdspelers zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. 

Selecteren is een middel om hier invulling aan te geven. Door goed te selecteren zorgen wij 

ervoor dat voetballers tegen en met spelers van gelijk niveau spelen. Zo blijven zij zich 

ontwikkelen.  
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Spelers worden gedurende het gehele seizoen gevolgd door de trainer, coach en 

teamleider. Hierin wordt gelet op de volgende criteria:  

 

o Voetbaltechnische vaardigheden  

o Voetbal tactische en fysieke kwaliteiten  

o Gedrag, inzet en individuele motivatie  

o Teamsamenstelling  

 

De technische commissie is verantwoordelijk voor het selecteren van spelers (inclusief 

instromen nieuwe leden en doorstromen van leden). Trainers en coaches adviseren hierin. 

De jeugdcoördinator deelt uiteindelijk in. Het selectiebeleid start bij de JO10-1. Bij 

meisjesteam is selecteren (nog) niet van belang. 

 

Meespelen met senioren elftallen 

Binnen de samenwerking is de afspraak gemaakt dat jeugdspelers zo lang mogelijk bij de 

jeugdteams voetballen. Indien ze uitzonderlijke kwaliteiten hebben kunnen ze bij de 1e 

elftallen meetrainen en -spelen en waar nodig kunnen ze vervroegd doorstromen. Dit geld 

niet als aanvulling bij een lager elftal. De communicatie hierop wordt altijd afgestemd met 

de begeleiding van het desbetreffende jeugdteam. 

 

Indien een lager senioren elftal voor een wedstrijd een keer een beroep wil doen uit een 

speler van de O19 jeugd dan kan dit uitsluitend plaatsvinden na overleg met het 

aanspreekpunt van de vereniging en de begeleiding van het jeugdteam. 

 

 

8. PRAKTISCHE ZAKEN JEUGDVOETBAL  
 

Communicatie  

De communicatie geschiedt voornamelijk via Whatsapp groepen. Zo bestaan er Whatsapp 

groepen voor: 

 

o De technische commissie 

o Begeleiders per leeftijdscategorie 

o Ieder team (afhankelijk van de leeftijden met of zonder ouders)  

 

Aanwezigheid trainingen en wedstrijden  

Van alle spelers wordt verwacht dat zij op tijd aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden. 

Wat ‘op tijd’ is, verschilt per leeftijd. Van de begeleiding van ieder team wordt verwacht dat 

ze dit bespreken met de spelers en communiceren met de ouders waar nodig (afhankelijk 

van de leeftijd). 

  

Voor ouders van jongere spelers is het belangrijk te weten dat zij altijd verantwoordelijk 

blijven voor hun kind. De trainer of coach neemt deze verantwoordelijkheid niet over.  

 

Afmelden voor een training of wedstrijd 

Liever niet! Je bent onderdeel van een team en jouw afmelding heeft consequenties voor 

jouw team. Als het echt niet anders kan, zorg je voor een tijdige afmelding bij jouw 

trainer/coach en teamleider. Dit op basis van de gemaakte afspraken binnen het team.  

 

Aanmelden als Spelend lid  

Wat leuk dat je lid wilt worden van ons samenwerkingsverband! Je hebt op dit moment de 

keuze om je bij één van de vier verenigingen aan te melden. Heb je een specifieke voorkeur 

voor een vereniging dan kun je contact opnemen met het aanspreekpunt van deze 

betreffende vereniging. We verwijzen je hiervoor naar de aanspreekpunten per vereniging 
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(hoofdstuk 3.2.4). Heb je geen voorkeur dan kun je contact opnemen met een willekeurig 

aanspreekpunt. 

 

De aanspreekpunten zullen je in contact brengen met de coördinator van de 

leeftijdscategorie waar je hoort te voetballen. Hij of zij zal vervolgens aangeven waar je 

komt te spelen en zal de begeleiding van het team informeren. Het aanmelden als lid (na 

twee weken proeftijd) zal geschieden door het aanspreekpunt van de vereniging waar je lid 

van wordt.  

 

Aanmelden als vrijwilliger  

Wil je iets betekenen voor één van de jeugdteams neem dan contact op met één van onze 

jeugd coördinatoren of aanspreekpunten van de verenigingen. 

 

Alle vrijwilligers die een rol vervullen binnen de club (trainers, coaches, teamleiders, 

coördinatoren) schrijven zich in als lid van één van de samenwerkende verenigingen. Zij 

melden zich als kaderlid, dit is kosteloos. Doordat alle vrijwilligers zich inschrijven, zijn de 

juiste namen aan de teams toe te wijzen. Hiervoor wordt een formulier gebruikt (zie bijlage 

A van deze handleiding). Dit formulier wordt ook gebruikt voor mutaties. 

Afmelden als Spelend lid  

Wil je stoppen met voetballen dan willen we graag eerst een gesprek met je hebben. In 

eerste instantie doe je dat met de begeleiding van jouw team samen met de coördinator 

van de leeftijdscategorie. Uiteraard willen we graag weten wat de reden is van het stoppen 

en of we daar nog iets aan kunnen doen.  Als de conclusie is dat je stopt dan verloopt de 

uitschrijving via het aanspreekpunt van de vereniging waar je lid van bent. 

 

Houdt er rekening mee dat voetbal een teamsport is en dat een seizoen begint in augustus 

en duurt tot en met juni. Kortom maak het seizoen af voordat je besluit te stoppen. 

 

Wassen en vervoer 

Het is de bedoelding dat de kledingtassen worden gewassen door de ouder van de spelers. 

Hiervoor wordt een schema opgesteld zodat je op tijd weet wanneer je staat ingepland. 

Hetzelfde geldt voor vervoer naar (uit)wedstrijden. Kun je een keer niet wissel dan onderling 

even met elkaar!  

 

Kleding en schoenen  

Ieder team krijgt een teamtas ter beschikking (shirt, broek en sokken). Alle spelers zorgen 

zelf voor voetbalschoenen en scheenbeschermers.  

 

Scheidsrechters  

Bij veel wedstrijden van de jeugdteams fluiten jeugdspelers. Wij vinden het belangrijk dat 

iedereen deze jonge, lerende, scheidsrechters steunt.  

 

Spelers, trainers/leiders en ouders gaan niet in discussie met de scheidsrechter. Mocht het 

wenselijk zijn voor het leerproces van de scheidsrechter om feedback te geven, dan doet 

alleen de coach dit na de wedstrijd. En uiteraard doet de coach dit op een positieve manier.  

 

Naast jeugdspelers worden er ook clubscheidsrechters ingezet en stelt de KNVB 

scheidsrechters aan (vanaf hoofdklasse niveau). Mocht er een keer geen scheidsrechter 

beschikbaar zijn, dan vraagt de teamleider een ouder of begeleider om te fluiten. Deze ouder 

fluit zo objectief mogelijk. Uiteraard doen we er alles aan om dit soort situaties te 

voorkomen. 

 

Alcoholbeleid 

Enkel spelers ouder dan 18 jaar mogen alcoholische dranken nuttigen. Bij twijfel over de 

leeftijd zal om een identiteitsbewijs worden gevraagd.  
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Douchen 

Vanuit de TC hanteren wij het beleid om te douchen na trainingen en wedstrijden.  Tenzij er 

redenen zijn om dit niet te doen denk aan Corona, geloofsovertuiging, geen kleedkamer 

beschikbaar, doktersadvies, etc...  Indien dit tot onoverkomelijke problemen leidt bij de 

begeleiding van een team en de begeleiding de spelers/ouders niet kan overtuigen mag 

hiervoor voor trainingen worden afgeweken door de begeleiding. Uiteraard hopen wij erop 

dat de begeleiding het team wel kan overtuigen van het belang om te douchen. 

 

Dit geldt vanaf de Jeugd onder 9.  

 

Vertrouwenspersoon 

Binnen de samenwerking is een vertrouwenspersoon aangesteld. Mocht je hier gebruik van 

willen maken dan kun je contact opnemen met één van de aanspreekpunten van de 

betrokken verenigingen. Zie hoofdstuk 3.2.4 voor de contactgegevens. 
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9. BELANGRIJKE (SPEEL)DATA 
 

9.1  BELANGRIJKE DATA 

 
Onderstaand een overzicht van belangrijke data voor het nieuwe seizoen: 

 
o Maandag 16 augustus: Opening velden en mogelijkheid te starten met de 

trainingen  

-> indien er teams zijn die een paar dagen eerder willen starten kan dat vanaf 9 

augustus alleen dan is er geen beheerder aanwezig en dient het team zelf het 

complex te openen en af te sluiten in overleg met de beheerder van de 

desbetreffende vereniging.  

-> Het advies is om twee weken voor de eerste bekerwedstrijd te starten met 

trainen). 

o Maandag 30 augustus: kickoff seizoensstart (met alle betrokkenen bij de jeugd) 

locatie Ulftse Boys start 20:00 

o Zaterdag 4 september: 1e bekerronde 

o Zaterdag 11 september: 2e bekerronde 

o Zaterdag 18 september: 3e bekerronde 

o Zaterdag 25 september start competitie (zie hoofdstuk 9.2 voor het volledige 

schema) 

 

 

9.2  TOTAALOVERZICHT 

Bijgaand een overzicht waarin alle speeldata beschreven staan voor het komende seizoen 

per categorie. 
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10. FACILITEITEN 
 

Om de wedstrijden en trainingen mogelijk te maken zorgen wij voor de volgende 

faciliteiten:  

 

o Een veld voor de trainingen en wedstrijden  

o Gekwalificeerde trainers voor selectieteams  

o Trainingsmaterialen zoals ballen, hesjes en pionnen 

o Wedstrijdkleding  

o Scheidsrechters 

o Deelname aan toernooien 

o Etc… 

 

 

Er komt heel wat bij kijken om onze jeugd te laten voetballen. Rond elk team is de 

volgende begeleiding nodig. Denk aan: 

 

o Trainer  

o Leider 

o Grensrechter (vanaf O13) 

o Ouders  

 

 

Ouders * horen dus ook erbij. Niet alleen als supporter maar ook in de vorm van vervoer, 

wassen, vlaggen en het maken van een wedstrijdverslag. Zonder ouders geen club en 

geen voetbal.  

 

 
* Ouders als toeschouwers staan bij trainingen en wedstrijden buiten het veld en/of de boarding. Als 

ouder bemoei jij je niet met de inhoud van de training of wedstrijd want hiermee ondermijn je het 
gezag van de trainer/coach en dat komt de prestatie van de spelers en het team niet ten goede.  
Ouders zijn belangrijk in het uitdragen van de afspraken en regels.   

 

 

De faciliteiten worden door drie verengingen verzorgd. Onderstaand een opsomming van 

de belangrijkste zaken per complex. 

 

 

10.1  ULFTSE BOYS 

 

v.v. Ulftse Boys         

Sportpark ‘t Oerseveld 

Vogelenzangweg 31 

7071 PT Ulft 

 

Plattegrond Veldindeling UB  
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Trainingen 

Het trainingsschema is bekend bij aanvang van het nieuwe seizoen. In dit schema staan de 

dagen, de tijden, de kleedkamers en de velden in aangegeven. Ieder team is gekoppeld aan 

een veld. De trainingsvelden zijn verdeeld in vakken. A t/m I 

Kleedkamers 

De kleedkamers bevinden zich naast het secretariaat.  In het trainingsschema is aangegeven 

welk team in welke kleedkamer moet zijn. Hou je svp aan dit schema. Na de training / 

wedstrijd dient de kleedkamer schoongemaakt te worden.  

Ballenhok 

De ballen bevinden zich in het ballenhok, gesitueerd naast de velden in een apart gedeelte. 

Ballen zijn verdeeld in leeftijdscategorieën. Tijdens de trainingen en de wedstrijden is het 

ballenhok geopend. Het is niet toegestaan om ballen mee naar huis te nemen of in eigen 

beheer te houden. Zorg dat alle ballen na een training / wedstrijd weer terug komen. Bij 

vermissing dit aangeven bij de JC.  

Consumpties 

De begeleiding van de jeugdteams ontvangen aan het begin van het seizoen (start 

competitie) een UB betaalpas waar een tegoed op staat voor koffie etc. Begeleiders die al 

een pas hebben, krijgen het tegoed gestort op de pas. Het tegoed wordt 2x per jaar op de 

pas gezet (per seizoenshelft). Bij thuiswedstrijden kan de begeleiding van de tegenpartij 
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een kop koffie in het secretariaat nuttigen.  Bij thuiswedstrijden worden de teams tijdens de 

rust voorzien van ranja / thee.  

Secretariaat 

Tijdens wedstrijddagen is het secretariaat bezet met de van dienst doende 

wedstrijdsecretaris. Alle vragen rondom het complex kun je bij deze persoon stellen.  

 

10.2  SDOUC 

Sportcomplex “De IJsselweide” - Anton Tijdinklaan 7, 7071 CX Ulft 

Ingang complex zoals hieronder aangegeven: 

 

 

o Veld 1 en 7X7 zijn kunstgrasvelden  

o Veld 2 en 3 zijn natuurgrasvelden  

Wil je gebruik maken van één van beide velden buiten het trainingsschema en 

wedstrijdschema om graag informeren naar beschikbaarheid bij Willeke Stieber. Gebruik 

van de velden buiten ons om is niet toegestaan. Bij slecht weer wanneer de 

natuurgrasvelden onbespeelbaar zijn tijdens de trainingen volgt een “natweerschema” die 

op de website van SDOUC te volgen is. 

Kleedruimtes 

Kleedruimtes zijn links en rechts van de ingang te vinden. De kleedruimtes zijn per team 

bekend middels het trainingsschema en wedstrijdschema. De kleedruimtes dienen na 

gebruik weer schoon achtergelaten te worden dit zal worden gecontroleerd door de 

beheerder.  
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Ballenrek/materiaal 

In een groene container tussen de fietsenstalling en het 7X7 veld bevindt zich al het 

materiaal. Elke leeftijdscategorie beschikt over een verrijdbare ballenkar. De ballen zijn 

geteld bij aanvang van het seizoen en bij vermissing na een training of wedstrijd dit melden 

bij de beheerder. De kosten worden in rekening gebracht bij het team. Hier zijn ook de 

petjes, pylonen en verschillende kleuren hesjes te vinden. Hier kun je voor de training de 

hesjes pakken. Zorg dat je na gebruik weer netjes terughangt zodat ze kunnen 

luchten/drogen. Moeten ze gewassen worden dan kun je ze afleveren bij de wasmachine in 

de kantine. 

   

De doeltjes staan centraal op 2 plekken rond het 7X7 veld. Na gebruik weer terugplaatsen 

op de juiste plek.  

De beheerder zorgt dat de accommodatie toegankelijk is.  

Verlichting 

In de loop van het seizoen zal de begeleiding per team worden geïnformeerd over de 

veldverlichting. Zorg dat je als laatste gebruiker (maandag en woensdag) de verlichting 

weer uitzet.  

Trainingen 

Het trainingsschema is bekend bij aanvang van het nieuwe seizoen, hierin staan de dagen, 

tijden, velden en kleedkamers aangegeven van elk team die bij SDOUC komen trainen, bij 

afwijking van het schema graag de beheerder informeren, zo zal ook alle 06 nummers van 

de trainers bekend zijn bij de beheerder om veranderingen van zijn kant door te geven.  

Wedstrijden  

Het wedstrijdschema wordt bekend gemaakt nadat de KNVB de competitiewedstrijden 

gepubliceerd heeft op Voetbal.nl. Hierin staan de wedstrijden die op onze locatie gepland 

zijn.  

De hoekvlaggen staan in de groene container. De grensrechtervlaggen in de scheidsrechter 

kleedkamer. Wanneer er geen wedstrijden meer gespeeld worden zorg dan dat alles weer 

op zijn plek komt. 

Dit zal voor de jeugd t/m 012 per fase bekeken worden en voor O13 en daarboven per halve 

seizoen. De veld en kleedkamer indeling van de wedstrijden zal de donderdag ervoor 

bepaald worden. Dit wordt aangegeven bij de ingang rechts op een bord met gepubliceerde 

A4 formulieren.  
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Per wedstrijd is bij het wedstrijdsecretariaat (Willeke Stieber) voor de begeleiding uit en 

thuisteam een consumptie beschikbaar. Het wedstijdsecretariaat bevindt zich links bij de 

ingang van de kantine.  

Voor de spelers/speelsters zal de drank in de rust verzorgt worden die door de begeleiding 

in de kantine opgehaald kan worden.  

Voor verdere info m.b.t. ons complex of jeugdzaken kunt u terecht bij één van de boven- of 

onderbouw aanspreekpunten van SDOUC. 

 

10.3  GWVV 

Sportcomplex “De Buitenham”  - Berghseweg 7N 7076 AD Varsselder-Veldhunten  

Ingang complex zoals hieronder aangegeven:  

 

  

o Veld 1 (kunstgrasveld) is in beheer van Stichting “De Buitenham”  

o Veld 2 (natuurgrasveld) is in beheer van GWVV  

Wil je gebruik maken van één van beide velden buiten het trainingsschema en 

wedstrijdschema om graag informeren naar beschikbaarheid bij Olaf Dickmann. Gebruik van 

de velden buiten ons om is niet toegestaan.  
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Kleedruimtes 

Kleedruimtes zijn toegankelijk via een portaal bij de ingang van het gebouw, in het portaal 

staan allerlei hulpmaterialen en ook het ballenrek, de kleedruimtes zijn per team bekend 

middels het trainingsschema en wedstrijdschema, De kleedruimtes dienen na gebruik weer 

schoon achtergelaten te worden dit zal worden gecontroleerd door de beheerder.  

Ballenrek  

Het onderste rek is voor de pupillen en het één na onderste rek voor de junioren. De ballen 

zijn geteld bij aanvang van het seizoen en bij vermissing na een training of wedstrijd dit 

melden bij de beheerder.   

Bij aanvang van het seizoen wordt per team aan de trainers de code van het hangslot van 

het ballenrek verstrekt (deze alleen delen aan de begeleiding van het team). Aan het eind 

van het seizoen moeten deze sleutels weer worden ingeleverd.  

Verlichting 

In de loop van het seizoen zal de begeleiding per team worden geïnformeerd over de 

veldverlichting Er zal een code worden verstrekt van een sleutelkluis waarmee vertrouwelijk 

mee moet worden omgegaan.  

Trainingen 

Het trainingsschema is bekend bij aanvang van het nieuwe seizoen, hierin staan de dagen, 

tijden, velden en kleedkamers aangegeven van elk team die in Varsselder trainen, bij 

afwijking van het schema graag de beheerder informeren, zo zal ook alle 06 nummers van 

de trainers bekend zijn bij de beheerder om veranderingen van zijn kant door te geven.  

Wedstrijden  

Het wedstrijdschema wordt bekend gemaakt nadat de KNVB de competitiewedstrijden 

gepubliceerd heeft op Voetbal.nl, hierin staan de wedstrijden die op onze locatie gepland 

zijn.  

Dit zal voor de jeugd t/m 012 per fase bekeken worden en voor O13 en daarboven per halve 

seizoen. De veld en kleedkamer indeling van de wedstrijden zal de donderdag ervoor 

bepaald worden en dit wordt aangegeven op het whiteboard bij de entrée van het portaal.  

Per wedstrijd zijn er voor de begeleiding 5 munten beschikbaar, 2 voor het thuisteam, 2 

voor het uitteam en 1 voor de scheidsrechter, deze liggen klaar in een envelop bij de bar 

van Het Dorpshuus.  

Voor de spelers/speelsters zal de drank (ranja of thee) in de rust verzorgd worden door een 

medewerk(st)er van Het Dorpshuus.  

Voor verdere info mbt ons complex kunt u terecht bij:   

Beheerder complex GWVV: Bennie Mulder (06-51262531)  
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11. OVERZICHT TRAININGSTIJDEN EN – LOCATIES  
 

Onderstaand het overzicht van de trainingstijden en -locaties van alle teams. Het kan zijn 

dat dit in de loop van het seizoen veranderd. Vandaar dat wij altijd adviseren om bij de 

begeleiding van de teams te informeren naar de meest actuele trainingsschema’s. 

 

Eventuele wijzigingsverzoeken (tijdelijk of vast) zoals bijvoorbeeld: complex eerder 

openen/sluiten, extra trainen, niet trainen, reserveren veld/kleedkamer voor een 

oefenwedstrijd dienen besproken te worden met het vaste aanspreekpunt per vereniging. 

Dit zijn: voor Ulftse Boys: Berry Spaink, voor SDOUC: Karel Driever en voor GWVV Olaf 

Dickmann. 

11.1  MAANDAG 

 

11.2  DINSDAG 

 

TEAM TIJDSTIP VELD KLEEDKAMER TEAM TIJDSTIP VELD KLEEDKAMER TEAM TIJDSTIP VELD KLEEDKAMER

JO19-1    JO19-1 JO19-1

JO19-2 JO19-2 19:30-21:00 1CD JO19-2  

MO19-1 MO19-1 MO19-1

JO17-1 19:30-21:00 G + H 2 JO17-1  JO17-1

JO17-2 JO17-2 JO17-2

JO17-3 JO17-3 JO17-3

MO17-1 MO17-1 19:30-20:30 2AB 8 MO17-1

JO15-1 JO15-1 JO15-1

JO15-2    JO15-2 19:00-20:15 1AB JO15-2

JO15-3 JO15-3 JO15-3

JO15-4 JO15-4 JO15-4

MO15-1 MO15-1 MO15-1

JO14-1 JO14-1 JO14-1

JO13-1 JO13-1 JO13-1

JO13-2 JO13-2 19:00-20:00 7X7 JO13-2

MO13-1 18:00-19:00 E 6 MO13-1 MO13-1

JO12-1 JO12-1 JO12-1

JO12-2 19:00-20:00 E 5 JO12-2  JO12-2

JO12-3 19:00-20:00 i 7* JO12-3 JO12-3

JO11-1    JO11-1 JO11-1 18:00-19:15 1 4

JO11-2 18:00-19:00 H 3 JO11-2 JO11-2

JO11-3 18:30-19:30 F 7* JO11-3 JO11-3

JO10-1 JO10-1 18:30-19:30 1C JO10-1

JO10-2 18:30-19:30 D 7* JO10-2 JO10-2

JO10-3 18:00-19:00 G 4 JO10-3 JO10-3  

JO10-4    JO10-4 18:00-19:00 1A JO10-4

JO9-1 18:00-19:00 B 1 JO9-1 JO9-1

JO9-2 18:30-19:30 A 1 JO9-2 JO9-2  

JO9-3    JO9-3 18:30-19:30 1D JO9-3

JO9-4 18:00-19:00 C 7* JO9-4 JO9-4  

JO8-1     JO8-1 JO8-1 18:15-19:15 1 1

JO8-2     JO8-2 JO8-2 18:15-19:15 1 1

JO8-3    JO8-3 JO8-3 18:15-19:15 1 1

JO7-1 JO7-1 JO7-1

JO7-2 JO7-2 JO7-2

Kleuters/welpen Kleuters/welpen Kleuters/welpen

*7 = meer teams in een kleedkamer, spullen in tas en ruimte maken

ULFTSE BOYS SDOUC GWVV
MAANDAG MAANDAG MAANDAG

TEAM TIJDSTIP VELD KLEEDKAMER TEAM TIJDSTIP VELD KLEEDKAMER TEAM TIJDSTIP VELD KLEEDKAMER

JO19-1 18:30-19:45 i + H 3 JO19-1 JO19-1

JO19-2 JO19-2 JO19-2

MO19-1 18:45-20:00 A+B+C 5 MO19-1   MO19-1

JO17-1 JO17-1  JO17-1

JO17-2   JO17-2 18:30-19:30 7X7* JO17-2

JO17-3 19:00-20:00 G 1 JO17-3 JO17-3

MO17-1     MO17-1 MO17-1

JO15-1 JO15-1 18:15-19:30 2AB*  JO15-1

JO15-2  JO15-2 JO15-2

JO15-3 18:30-19:30 E 2 JO15-3  JO15-3  

JO15-4    JO15-4 18:30-19:45 1CD* JO15-4  

MO15-1 18:15-19:30 D 4 MO15-1  MO15-1

JO14-1 JO14-1 18:15-19:30 3A* JO14-1  

JO13-1 JO13-1 18:00-19:15 1AB*  JO13-1

JO13-2 JO13-2 JO13-2

MO13-1 MO13-1 MO13-1

JO12-1 JO12-1 18:15-19:30 2A* JO12-1

JO12-2 JO12-2 JO12-2

JO12-3 JO12-3 JO12-3

JO11-1 JO11-1 JO11-1

JO11-2 JO11-2 JO11-2

JO11-3 JO11-3 JO11-3

JO10-1 JO10-1 JO10-1

JO10-2 JO10-2 JO10-2

JO10-3 JO10-3 JO10-3

JO10-4 JO10-4 JO10-4

JO9-1 JO9-1 JO9-1

JO9-2 JO9-2 JO9-2

JO9-3 JO9-3 JO9-3

JO9-4 JO9-4 JO9-4

JO8-1   JO8-1 JO8-1

JO8-2    JO8-2 JO8-2

JO8-3   JO8-3 JO8-3

JO7-1 JO7-1 JO7-1

JO7-2 JO7-2 JO7-2

Kleuters/welpen Kleuters/welpen Kleuters/welpen

* tot 1 januari

ULFTSE BOYS SDOUC GWVV
DINSDAG DINSDAG DINSDAG
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11.3  WOENSDAG 

 

 

11.4  DONDERDAG 

 

  

TEAM TIJDSTIP VELD KLEEDKAMER TEAM TIJDSTIP VELD KLEEDKAMER TEAM TIJDSTIP VELD KLEEDKAMER

JO19-1  JO19-1 JO19-1

JO19-2 19:30-21:00 i + H 7 JO19-2 JO19-2

MO19-1 MO19-1 MO19-1

JO17-1 JO17-1 19:30-21:00 3CD JO17-1

JO17-2 JO17-2 JO17-2

JO17-3 JO17-3 JO17-3

MO17-1 MO17-1 MO17-1 19:30-20:30 1 4

JO15-1 JO15-1 JO15-1

JO15-2 19:00-20:15 G + H 6 JO15-2  JO15-2

JO15-3 JO15-3 JO15-3

JO15-4 JO15-4 JO15-4

MO15-1 MO15-1 MO15-1

JO14-1 JO14-1 JO14-1

JO13-1 JO13-1 JO13-1

JO13-2 19:00-20:00 F 5 JO13-2  JO13-2

MO13-1  MO13-1 18:00-19:00 7x7 MO13-1  

JO12-1 JO12-1 JO12-1

JO12-2   JO12-2 19:00-20:00 1AB JO12-2

JO12-3 JO12-3 19:00-20:00 2A JO12-3

JO11-1 JO11-1 18:00-19:15 1CD JO11-1  

JO11-2 JO11-2 JO11-2

JO11-3 JO11-3 JO11-3

JO10-1 JO10-1 JO10-1

JO10-2 JO10-2 18:30-19:30 7x7 JO10-2

JO10-3 JO10-3 JO10-3

JO10-4 18:00-19:00 E 4 JO10-4  JO10-4

JO9-1 JO9-1  JO9-1

JO9-2 JO9-2 JO9-2

JO9-3 18:00-19:00 D 3 JO9-3  JO9-3

JO9-4 JO9-4  JO9-4

JO8-1 JO8-1 JO8-1

JO8-2 JO8-2 JO8-2

JO8-3 JO8-3 JO8-3

JO7-1 18:00-19:00 A 1 JO7-1 JO7-1

JO7-2 18:00-19:00 B 1 JO7-2 JO7-2

Kleuters/welpen 18:00-19:00 C 2 Kleuters/welpen   Kleuters

 G-team 19:00-20:00 7X7  

ULFTSE BOYS SDOUC GWVV
WOENSDAG WOENSDAG WOENSDAG

TEAM TIJDSTIP VELD KLEEDKAMER TEAM TIJDSTIP VELD KLEEDKAMER TEAM TIJDSTIP VELD KLEEDKAMER

JO19-1 JO19-1 18:30-20:45 1CD JO19-1

JO19-2 JO19-2 JO19-2

MO19-1    MO19-1 18:45-20:00 2A MO19-1  

JO17-1 JO17-1   JO17-1

JO17-2 18:30-19:30 G + H 7 JO17-2  JO17-2

JO17-3 JO17-3 18:30-19:30 1AB* JO17-3  

MO17-1 MO17-1  MO17-1  

JO15-1 18:15-19:30 I+H 6 JO15-1 JO15-1

JO15-2 JO15-2 JO15-2

JO15-3   JO15-3  JO15-3 18:00-19:00 1 4

JO15-4 18:00-19:15 E 5 JO15-4   JO15-4

MO15-1   MO15-1 18:15-19:30 7X7 MO15-1  

JO14-1 18:15-19:30 D 4 JO14-1  JO14-1

JO13-1 18:00-19:15 F 3 JO13-1 JO13-1

JO13-2 JO13-2 JO13-2

MO13-1 MO13-1 MO13-1

JO12-1 18:15-19:30 B 2 JO12-1 JO12-1

JO12-2 JO12-2 JO12-2

JO12-3 JO12-3 JO12-3

JO11-1 JO11-1 JO11-1

JO11-2 JO11-2 17:30-18:30 1 GC JO11-2

JO11-3 JO11-3 17:30-18:30 1 GC JO11-3

JO10-1 18:00-19:00 A 1 JO10-1 JO10-1

JO10-2 JO10-2   JO10-2

JO10-3 JO10-3 17:30-18:30 7x7 GC JO10-3

JO10-4 JO10-4   JO10-4

JO9-1 JO9-1 15:30-16:30 1 GC JO9-1

JO9-2 JO9-2 15:30-16:30 1 GC JO9-2

JO9-3 JO9-3   JO9-3

JO9-4 JO9-4 15:30-16:30 1 GC JO9-4

JO8-1 JO8-1 15:30-16:30 7x7 GC JO8-1

JO8-2 JO8-2 15:30-16:30 7X7 GC JO8-2

JO8-3 JO8-3 15:30-16:30 7X7 GC JO8-3

JO7-1 JO7-1  JO7-1

JO7-2 JO7-2 JO7-2

Kleuters/welpen Kleuters/welpen Kleuters/welpen

  * tot 1 januari  

ULFTSE BOYS SDOUC GWVV
DONDERDAG DONDERDAG DONDERDAG
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BIJLAGE A: (MUTATIE)FORMULIER VOOR VRIJWILLIGERS 

 

Mutatieformulier voor vrijwilligers 

Functie:                                                  

Team/Commissie:   

Lid van *:    

* invullen Ulftse Boys, GWVV, SDOUC, NVC of Etten   

      

Aanmelding vrijwilliger: [    ]   

     

Afmelding  vrijwilliger: [    ]   

     

Wijziging adres/(mobiele)telefoon/ e-mailadres:  [    ]   

      

SVP IN BLOKLETTERS INVULLEN 

 

Datum:         __________________    

     

Persoonsgegevens    

Man of vrouw:              ______________________    

Voornaam:                  ______________________    

Achternaam:               ______________________    

Voorletters:                 ______________________    

Geboortedatum           ______________________    

     

Contactgegevens    

Postcode                     ______________________    

Straat en huisnummer ______________________    

Plaats                         ______________________    

E-mailadres                ______________________    

Mobiele telefoon         ______________________    

     

Overig   

Bent u in het verleden lid geweest van één van de verenigingen? JA/NEE 

Zo ja, in welke hoedanigheid? (spelend, vrijwilliger, etc) JA/NEE 

Bent U nu spelend lid? JA/NEE 

Bent u nu steunend lid JA/NEE 

Gebruik je medicijnen? JA/NEE 

Sta je onder medische behandeling? JA/NEE 

      

 

Paraaf voor gezien:     

Verwerking Sportlink     

 

Doorgestuurd naar:    

Kledingcommissie     
 

 


