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In deze welkomstbrochure vertellen we je graag meer over VDZ. Het is een flinke brochure gewor-
den. Leden worden graag goed geïnformeerd en over VDZ valt veel te vertellen.

VDZ staat voor Volharding Doet Zegevieren. We zijn een bloeiende voetbalvereniging van bijna 
100 jaar. Met actieve en betrokken voetbalvrienden en vrijwilligers. In een vertrouwde sfeer waarin 
iedereen zich welkom en veilig voelt. VDZ biedt ruim 1.500 leden de mogelijkheid om met plezier en 
onderling respect te voetballen. Iedereen wordt uitgedaagd om zich te ontwikkelen en te verbeteren 
op zijn of haar niveau.

Ons motto is: voetbal met meer plezier. Bij VDZ kun je met plezier voetballen. Ieder op zijn of haar 
niveau. Prestatief en recreatief. Van jong tot oud. Meiden, jongens, mannen en vrouwen. We heb-
ben een breed voetbalaanbod voor nieuwe en oudere generaties leden. Dat maakt VDZ een open 
ontmoetingsplaats voor voetbalvrienden en wijkgenoten om te sporten en te bewegen. En om actief 
te zijn bij de vereniging. Met resultaat. 92 procent van de leden voelt zich thuis bij VDZ en 79 procent 
is er trots op om bij VDZ te horen1.

Vrijwilligers, sponsors en partners dragen met VDZ bij aan een sterkere samenleving. Bedrijven en 
instellingen kunnen met hun steun aan VDZ van betekenis zijn voor de maatschappij. Goed doen en 
relevant zijn voor onze jeugd. Voor de eigen stad, buurt, werknemers en klanten. Het levert sterkere 
lokale gemeenschappen op met meer sociale verbinding, minder criminaliteit en meer welzijn en 
gezondheidswinst. Samen bereiken we meer. 

Wij wensen je veel voetbalplezier en een hele fijne tijd bij VDZ.

Namens alle leden, vrijwilligers, sponsors en partners,
Bestuur VDZ

Welkom bij VDZ - Volharding Doet Zegevieren!

VDZ in cijfers
1.500 leden

900 jeugdleden
600 seniorenleden

200 meiden/vrouwen
300 kaderleden
80 voetbalteams
2 Erevoorzitters

9 Ereleden
47 Leden van verdienste

Mannen H1 3e klasse KNVB
Vrouwen VR1 1e klasse KNVB

250+ sponsors en partners
1.500 vrijwilligers1 Ledenonderzoek 2022
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Contactgegevens bestuur, commissies en coördinatoren
Namen, emailadressen en telefoonnummers van belangrijke contactpersonen staan op: 
• de VDZ-website bij contactpersonen.
• de laatste pagina in clubblad De Volharder.

Verenigingsbureau
Verenigingsmanager: verenigingsmanager@vdz-arnhem.nl

VDZ op internet 
• Website:  : https://www.vdz-arnhem.nl
• Facebook : https://www.facebook.com/vdzarnhem1926/
• Instagram : https://www.instagram.com/vdzarnhem1926/
• LinkedIn  : meerdere groepen

VDZ-app
Dit is de ‘VoetbalAssist ClubApp’ in Google Play (Android) en AppleStore (iOS).
Zoek ‘rkvv VDZ’ om VDZ in de app te gebruiken.

Bezoekadres clubhuis en accommodatie
Sportpark Cranevelt
‘t Cranevelt 3
6815 DK  ARNHEM
Telefoon clubhuis: 026-4425746
Invalidentoilet en wifi zijn aanwezig in het clubhuis

Parkeren bij VDZ en Sportpark Cranevelt
Zaterdag en zondag: grote parkeerplaats P8 (ingang Kluizeweg). 
Maandag t/m vrijdag: kleine parkeerplaats bij clubhuis en omliggende straten.
Op zaterdag en zondag is de oprijlaan en kleine parkeerplaats bij VDZ gesloten 
voor auto’s. De twee invalidenparkeerplaatsen bij het clubhuis zijn op   
zaterdag en zondag wel open.

Openbaar vervoer
Buslijn 3: Alteveer/Cranevelt/Burgers’ Zoo (halte Oremusplein of Beethovenlaan).

Correspondentieadres
VDZ t.a.v. Secretariaat
Postbus 864
6800 AW  ARNHEM
E-mail: bestuur@vdz-arnhem.nl

Vragen
Staat het antwoord niet in deze welkomstbrochure? Kijk dan bij veel gestelde vragen  
op de website van VDZ of neem contact op met je trainer, leider, een van de commissies  
of het verenigingsbureau.

Handig om bij de hand te hebben

https://www.vdz-arnhem.nl/808/contactpersonen/
https://www.vdz-arnhem.nl
https://www.facebook.com/vdzarnhem1926/
https://www.instagram.com/vdzarnhem1926/
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=vdz%20group&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER&sid=L*r
https://play.google.com/store/apps/details?id=va.clubapp&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/nl/app/voetbalassist-clubapp/id794352465
https://www.vdz-arnhem.nl/164/veelgestelde-vragen/
https://www.facebook.com/vdzarnhem1926/
https://www.facebook.com/vdzarnhem1926/
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=vdz%20group&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER&sid=L*r
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Inhoudsopgave

In deze welkomstbrochure kom je de volgende onderwerpen tegen:

 1. VDZ, lidmaatschap en contributie 5

 2. Clubhuis, kantine en parkeren 8

 Plattegrond sportpark ‘t Cranevelt

 3. Vrijwilligersregeling & Kaderleden 12

 4. Wedstrijdtenue & Kleding 14

 5. Teams, Trainingen & Wedstrijden 16

 6. Activiteiten & Toernooien 19

 7. VDZ Voetbal Academie 20

 8. Maatschappelijke sponsoring en VDZ Hogerop 23

 9. VDZ DNA, gedragscode en vertrouwenscontactpersoon 25

 10. VDZ-organisatie, bestuur, commissies en beleid 26

Wij horen graag jouw mening over deze welkomstbrochure. Staat alle informatie erin of mis 
je misschien dingen? Je reactie sturen naar: verenigingsmanager@vdz-arnhem.nl. 

Handig om weten
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Opgericht in 1926
VDZ is in 1926 opgericht door kapelaan Janssen om de vrijetijdsbesteding van rooms-katholieke 
jeugd in goede banen te leiden. In 1949 is VDZ als vereniging goedgekeurd bij koninklijk besluit. Na 
tal van omzwervingen over diverse velden in Arnhem kreeg VDZ in 1964 zijn eigen hoofdveld op 
Sportpark Cranevelt. In 1966 werd het huidige clubgebouw geopend. Dat werd in 1999 uitgebreid. 
De afgelopen jaren is VDZ hard gegroeid. Van 600 leden in 2000 naar ruim 1.500 leden in 2023. We 
hebben een prachtig clubblad De Volharder. 

Voetbal met meer plezier
VDZ is een échte (familie)vereniging. Met ruim 1.500 leden, 900 jeugdleden, 600 seniorenleden en 
200 meiden/vrouwen. Plezier staat voorop bij alles wat we doen. Alle leden en ledengroepen zijn 
gelijkwaardig en hebben een volwaardige plaats binnen de club. Iedereen telt mee en iedereen doet 
mee! Een groot aantal vrijwilligers en kaderleden leidt alles in goede banen. 

Open club
VDZ is een open vereniging waar iedereen welkom is. Wij staan open voor mensen van alle religies, 
culturen, nationaliteiten en achtergronden. Een mooi voorbeeld van deze open club-gedachte zijn de 
alleenstaande minderjarige vluchtelingen die met veel plezier bij VDZ voetballen.

Sportieve ambities
VDZ is een sportieve en ambitieuze voetbalvereniging. We betalen spelers niet, we leiden ze op! Met 
de VDZ Voetbal Academie verbeteren we de kwaliteit van de voetbalopleiding, zorgen we voor een 
goede doorstroom van jeugdspelers naar de senioren en tillen we de seniorenselectieteams met zelf 
opgeleide spelers naar een hoger plan.

Jeugd en senioren
VDZ heeft bij de jeugd (t/m 18 jaar) en senioren (vanaf 19 jaar) in totaal 80 voetbalteams. Verdeeld 
over jongens en meiden, mannen en vrouwen. Het hoogste vrouwenteam (VR1) speelt in de 1e 
klasse zondag KNVB. Het hoogste mannenteam (H1) speelt in de 3e klasse zondag KNVB.

Meiden en vrouwen
VDZ kent sinds 1985 vrouwenvoetbal. Vanaf die tijd neemt meiden- en vrouwenvoetbal een belang-
rijke plaats in bij VDZ. Bij VDZ spelen meiden tot 12 jaar (O12) in gemengde teams. Daarna kunnen 
meiden zich verder ontwikkelen in gemengde teams of meiden recreatie- of selectieteams.

7x7-voetbal voor 30/35/45+
Bij VDZ kun je op verschillende manieren voetballen. Naast de bekende elftallen hebben we ook 
enkele 7x7-teams voor vrouwen (30+) en mannen (35+/45+). Dat kan in het weekend, maar ook op 
vrijdagavond. Voor oudere senioren is er desgewenst wandelvoetbal.

G-voetbal
VDZ ondersteunt ook voetbal voor mensen met een beperking. Ben je 16 jaar of ouder en heb je een 
beperking, dan kun je bij VDZ in het G-team voetballen. 

1. VDZ, lidmaatschap en contributie
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Aanmelden als lid of proeftraining
Lees je deze brochure en ben je nog geen lid, dan kun je je als lid aanmelden via de website. Je kan 
ook eerst een proeftraining doen om te kijken of het bevalt. Kinderen kunnen vanaf 5,5 jaar starten.

Spelend en trainend lid
VDZ kent verschillende soorten lidmaatschappen:
• Spelend lid: je traint en speelt wedstrijden in teamverband.
• Trainend lid: je traint wel, maar speelt geen wedstrijden.
• Niet-spelend lid: je traint en speelt niet, maar bent wel lid.

Contributiebedragen
De actuele contributiebedragen vind je op de website. 
• Spelend lid senioren.
• Junioren (13 t/m 18 jaar).
• Pupillen (5,5 t/m 12 jaar).
• Trainend lid.
• Niet-spelend lid.

Contributie-inning
De contributie wordt, net als alle andere uit het lidmaatschap voortvloeiende verschuldigde bedragen, 
automatisch door VDZ geïncasseerd. De contributie wordt per kwartaal geïnd. Als je het niet eens 
bent met de afschrijving, dan kan je deze door jouw bank laten terugboeken.  
Kijk voor meer informatie op de website. 

Speciale contributieregelingen
VDZ kent op contributiegebied een aantal speciale regelingen. Kijk op de website of je voor één van 
deze regelingen in aanmerking komt:
• Gelrepas of Jeugdfonds Sport & Cultuur.
• Meer dan 2 kinderen lid.
• Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV).
• Ereleden.
• Langdurig geblesserden.

Lidmaatschapsvoorwaarden en overschrijving
• Het is belangrijk dat persoonlijke gegevens goed geregistreerd staan bij VDZ. Denk aan je naam, 

woonadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en emailadres. Verandert er iets in je per-
soonlijke situatie, of kloppen de gegevens niet, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. 

• Het lidmaatschap van VDZ loopt altijd tot 1 juli a.s. en wordt daarna automatisch telkens voor 1 
jaar verlengd. Je kunt het lidmaatschap opzeggen door vóór 15 juni het opzegformulier op de 
website in te vullen. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Contributie is 
altijd verschuldigd tot 1 juli.

• Voor overschrijving van VDZ naar een andere verenigingen (en andersom) gelden speciale 
KNVB-regels.  Kijk voor meer informatie op de website.

https://www.vdz-arnhem.nl/1481/aanmelden/
https://www.vdz-arnhem.nl/819/contributie/
https://www.vdz-arnhem.nl/819/contributie/
https://www.vdz-arnhem.nl/819/contributie/
https://www.vdz-arnhem.nl/816/gegevenswijzigen/
https://www.vdz-arnhem.nl/820/lidmaatschap/
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Ben je verzekerd bij VDZ?
• Alle leden, kaderleden en vrijwilligers zijn tijdens activiteiten bij en voor VDZ door de KNVB 

collectief en aanvullend op de eigen verzekering verzekerd. Zowel voor aansprakelijkheid 
(voor diegene die schade toebrengt) als ongevallen (voor diegene die schade lijdt). Het is 
verstandig om zelf een persoonlijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af te sluiten 
omdat de KNVB-verzekering alleen aanvullend is op de eigen verzekering en vrij beperkt is.

• Als je met je eigen auto (jeugd)leden van VDZ vervoert dan is het niet noodzakelijk om hiervoor 
een aparte inzittenden- of aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Eventuele schade 
en aansprakelijkheid vallen onder de wettelijk verplichte WA(M)-autoverzeke-
ring.

• VDZ is niet verzekerd en niet aansprakelijk voor het kwijtraken van 
persoonlijke eigendommen door verlies of diefstal. Laat dus geen 
waardevolle zaken achter in kleedkamers, jassen en tassen. 
Gevonden voorwerpen worden bij het wedstrijdsecretariaat 
bewaard.

Goed om te weten:
• Leden hebben vanaf 18 jaar stemrecht op de Algemene 

ledenvergadering (ALV). Jeugdleden (vanaf 15 jaar) en 
ouders van jeugdleden zijn ook welkom op de ALV maar 
hebben formeel geen stemrecht.

• VDZ organiseert een paar keer per jaar een welkomstbijeen-
komst voor nieuwe leden, kaderleden en ouders van nieuwe 
jeugdleden. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging. De bijeen-
komst staat ook op de website en in ons clubblad De Volharder.

• Leden krijgen regelmatig een nieuwsbrief per email toegestuurd. 
Het clubblad De Volharder ontvang je vijf keer per jaar met de post.

• VDZ gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die we vragen en regis-
teren. Wij volgen hierbij de wet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).  
Lees meer over onze privacyverklaring op de VDZ-website.

Club van 100
VDZ heeft ook een Club van 100. Als lid van de Club van 100 steun je activiteiten en projecten 
waarmee we als club iets extra’s kunnen doen. Denk aan speciale jeugdactiviteiten, een nieuw 
speeltoestel of het huren van een supportersbus naar kampioenswedstrijden. Als lid van de Club 
van 100 betaal je jaarlijks € 100,- en help je mee om onze fantastische club nog veel mooier te 
maken.

Vriend van VDZ
Als vriend van VDZ (donateur) draag je VDZ een extra warm hart toe en steun je de vereniging 
graag. Dat kan voor € 50,- per jaar. Word ook Vriend van VDZ en meld je aan!

https://www.vdz-arnhem.nl/829/de-volharder/
https://www.vdz-arnhem.nl/1945/privacyverklaring/
https://www.vdz-arnhem.nl/865/club-van-100/
https://www.vdz-arnhem.nl/1495/aanmeldenoverig/
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Clubhuis
VDZ heeft een eigen clubhuis met kantine, bar, keuken, vergaderruimtes, verzorgingsruimte, was-
ruimte, materiaalruimte, voorraadkamer, invalidentoilet en 22 kleedkamers. Het clubhuis dateert van 
1966. Dat heeft zijn charme, maar ook zijn beperkingen. Er is een kleine parkeerplaats en een buiten-
terras waar het bij mooi weer goed vertoeven is.

Openingstijden kantine
• Maandag  18.30 - 24.00 uur
• Dinsdag  18.30 - 24.00 uur
• Woensdag  13.45 - 24.00 uur
• Donderdag  18.30 - 24.00 uur
• Vrijdag  18.30 - 01.00 uur
• Zaterdag  07.30 - 18.30 uur
• Zondag  09.00 - 18.00 uur

Goed om te weten:
• Bij een beperkt wedstrijdprogramma worden de openingstijden van de keuken aangepast aan 

het programma en kan het gebeuren dat de keuken gesloten is.
• Wedstrijden, trainingen, vergaderingen en bijeenkomsten kunnen alleen plaatsvinden tijdens de 

openingstijden van de kantine. 
• Kantine en keuken kunnen alleen open als er voldoende vrijwilligers zijn om bar- en keukendien-

sten te draaien. Het is dus belangrijk dat iedereen zijn vrijwilligerswerk nakomt.
• Tijdens de zomer- en winterstop zijn clubhuis en kantine tijdelijk gesloten. Op de website en in 

De Volharder worden deze sluitingsperiodes vermeld.

Gratis parkeren
Van maandag t/m vrijdag kun je parkeren op de kleine parkeerplaats naast het clubhuis of in de buurt. 
Op zaterdag en zondag is de kleine parkeerplaats gesloten vanwege drukte en verkeersveiligheid. 
De twee invalidenparkeerplaatsen bij het clubhuis zijn op zaterdag en zondag wel open. Je kunt in 
het weekend gratis parkeren op de grote parkeerplaats P8 (ingang Kluizeweg). De P8-parkeerplaats 
wordt op zaterdag en zondag gebruikt door VDZ en andere verenigingen op het sportpark. De P8-
parkeerplaats wordt afgesloten met een slagboom. De parkeerkaart kan in de kantine kosteloos 
afgestempeld worden. De P8-parkeerplaats wordt doordeweeks gebruikt door medewerkers van 
ziekenhuis Rijnstate.

Betalen met pinpas en VDZ Clubpas
In de kantine kun je betalen met je pinpas of VDZ Clubpas. Betalen met contant geld is niet moge-
lijk. De VDZ Clubpas is een betaalpas (in de vorm van een bankpas) waarmee je snel en veilig kunt 
afrekenen. De clubpas is aan de bar verkrijgbaar en kost € 3,00. Je kunt de VDZ Clubpas via internet 
opwaarderen.

Vergaderruimte
VDZ beschikt over twee vergaderruimtes voor verenigingsactiviteiten: een commissiekamer en de 
bestuurskamer. Ook kunnen er besprekingen gehouden worden in de kantine. Via de website kun je 
vergaderruimtes vooraf reserveren.

2. Clubhuis, kantine en parkeren

Openingstijden keuken
• Zaterdag  11.30 - 17.30 uur
• Zondag  12.30 - 17.30 uur

https://www.vdz-arnhem.nl/1934/clubpas/
https://www.vdz-arnhem.nl/1489/aaanvraagreservering/
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Gezonde sportlocatie  
VDZ stimuleert een gezonde leefstijl. Niet alleen met een breed sportaanbod. Ook door in de kantine 
en keuken meer gezonde producten, fruit en alternatieven aan te bieden. Wij stimuleren verantwoord 
alcoholgebruik en de consumptie van alcoholvrije drank. VDZ is de eerste sportvereniging in de regio 
die de badge ‘Gezonde Sportlocatie’ heeft behaald.

Rookvrije club
VDZ is sinds 2018 een rookvrije sportclub. Van de gemeente mag op het gehele sportpark niet ge-
rookt worden. Bezoekers die toch willen roken, moeten dit buiten het sportpark te doen. 

Pannaveld en speeltuin
VDZ heeft naast het hoofdveld een pannaveld en een kleine speeltuin. Allebei worden ze vooral op 
de woensdagmiddagen veel gebruikt door kinderen. 

Rolstoeltoegankelijk
Clubhuis en terrein zijn rolstoeltoegankelijk. VDZ beschikt ook over een invalidentoilet en twee invali-
denparkeerplaatsen.

AED, EHBO en BHV
Bij het clubhuis hangt een AED. Rechts van de ingang op de buitenmuur. We streven ernaar dat 
bij alle verenigingsactiviteiten een gediplomeerd EHBO-er aanwezig is. Dat kunnen ook spelers, 
trainers, coaches, leiders of andere vrijwilligers zijn. Heb je een EHBO-diploma, geef dit dan door aan 
het verenigingsbureau. Verder zijn we onder de noemer ‘VDZ veilig’ bezig om de bedrijfshulpverle-
ning (BHV) op het sportpark op een hoger plan te brengen. 

Duurzaamheid
VDZ was in 2016 de eerste stroomneutrale voetbalvereniging van Gelderland. Door het plaatsen van 
200 zonnepanelen op de kantine en kleedkamers van de club en het vervangen van alle binnen- en 
veldverlichting door ledverlichting. Door zelf zonnestroom op te wekken en zuinige verlichting te 
gebruiken, bespaart VDZ fors op grijze stroom en de uitstoot van CO2. 

Sportpark Cranevelt
VDZ is niet de enige gebruiker van Sportpark Crane-
velt. Andere gebruikers zijn schaatsvereniging Thialf, 
omni-vereniging Reto, tennisvereniging De Groene 
Kamer en american footbalclub Arnhem Falcons. 
Samen delen we voetbalvelden en trainingsvelden 
en huren deze van Gemeente Arnhem. Overleg 
hierover vindt plaats binnen de Craneveltcommissie 
waarvan VDZ deel uitmaakt. Sportpark Cranevelt is 
een ‘open sportpark’. Dat betekent dat het sportpark 
niet afgesloten wordt met toegangshekken en altijd 
voor iedereen toegankelijk is. Dat leidt soms tot 
overlast of vandalisme. We hebben daarover contact 
met de gemeente, politie en buurt. 

9



              Voetbal met meer plezier 10

Sportpark ‘t Cranevelt
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Wat is wat 

1. Clubhuis VDZ
2. Kleedkamers
3. Veld 6 (gras)
4. Veld 7 (gras)
5. Gezamenlijke parkeerplaats 

VDZ en Rijnstate ziekenhuis
6. Tennisvereniging De Groene Kamer

7. Veld 1 (kunstgras)  
gezamelijk veld met American  
Footballclub Arnhem Falcons

8. Fietscrossterrein Reto en 
IJsvereniging Thialf

9. Veld 8 (hoofdveld, kunstgras)
10. Tribune
11. Veld 10 (kunstgras)
12. Kinderopvang Smallsteps Cranevelt

                       Voetbal met meer plezier
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3. Vrijwilligersregeling & Kaderleden
Van, voor en door leden
VDZ is een échte vereniging. Van leden, voor leden en door leden. VDZ kan zonder vrijwilligers niet 
bestaan. Daarom hebben we een vrijwilligersregeling. Alle leden (of ouders/verzorgers van jeugdle-
den t/m 14 jaar) zijn verplicht om verenigingswerk te doen. Leden kunnen kiezen uit verschillende 
mogelijkheden. Uit het ledenonderzoek blijkt dat bijna al onze leden vinden dat vrijwilligerswerk 
belangrijk is en erbij hoort. Verenigingswerk is ook leuk om te doen. 

Vrijwilligersregeling in het kort
De vrijwilligersregeling komt er in het kort op neer dat ieder lid voor aanvang van een nieuw seizoen 
aangeeft welke vier verenigingsdiensten van elk drie uur hij/zij dat seizoen gaat uitvoeren. In totaal dus 
(minimaal) twaalf uur per seizoen. Meer mag natuurlijk altijd. Voor trainingsleden geldt een beperktere 
verplichting. Zij zijn verplicht per seizoen minstens twee verenigingsdiensten van drie uur uit te voeren. 
In totaal dus 6 uur vrijwilligerswerk per seizoen. Lees hier meer over de vrijwilligersregeling. 

Ouders van jeugdleden
Voor jeugdleden t/m 14 jaar doet een van de ouders of verzorgers het vrijwilligerswerk. Jeugdleden 
van 15 t/m 18 jaar worden als team door VDZ ingepland voor vrijwilligerswerk zoals het helpen bij 
activiteiten en toernooien. 

Kies zelf wat je graag wilt doen
Leden en ouders van jeugdleden kunnen vooraf kiezen uit één van de volgende categorieën van 
werkzaamheden:
1. Kaderfunctie (zoals trainer, coach, leider, scheidsrechter, grensrechter of commissielid).
2. Bar- of keukendiensten (verrichten van werkzaamheden achter de bar of in de keuken).
3. Schoonmaakdiensten (schoonmaakwerkzaamheden in clubhuis/kantine).
4. Overige activiteiten (zoals helpen bij jeugdtoernooien en speciale projecten).

Nakomen van verenigingsdiensten
Heb je eenmaal gekozen voor een bepaalde categorie én ben je ingepland voor verenigingswerk, 
dan kun je dat tijdens het seizoen niet meer wijzigen. Voor aanvang van het volgende seizoen kun je 
opnieuw jouw keuze maken. Aan het niet nakomen van verenigingsdiensten zijn sancties verbonden. 
Van boete tot in het ergste geval een royement als lid van VDZ.

https://www.vdz-arnhem.nl/823/voor-en-door-leden/
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Ruilen van verenigingsdiensten
Je kan je verenigingsdiensten niet afzeggen. Wil je een verenigingsdienst ruilen dan kun je dat zelf 
regelen. Vraag het aan teamgenoten of gebruik de VDZ Marktplaats op onze website. Hier kun je 
spullen en diensten aanbieden, ruilen en kopen. Zoals bardiensten, kleding en voetbalschoenen (van 
je kinderen) of een WK-boek.

Kaderlid
Je bent kaderlid als je bij VDZ een ‘officiële’ verenigingsfunctie vervult. Denk aan trainer, coach, leider, 
scheidsrechter, grensrechter of commissielid. Kaderleden worden bij VDZ en KNVB als ‘lid’ van VDZ 
geregistreerd. VDZ heeft 300 geregistreerde kaderleden. Als kaderlid ben je welkom bij alle activiteiten 
en heb je stemrecht in de Algemene ledenvergadering (ALV). Kaderleden moeten beschikken over 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)2. Je kunt je op de website als kaderlid aanmelden. 

Instructies en tips jeugdkader
Voor jeugdkaderleden zijn er verschillende documenten gemaakt met instructies en tips.
• Voor jeugdtrainers, coaches en leiders is er de Handleiding jeugdkader. Met instructies en nut-

tige informatie.
• Ga je binnenkort voor het eerst bij een wedstrijd fluiten (als clubscheidsrechter of spelbegeleider) 

of vlaggen als grensrechter (officieel ‘assistent-scheidsrechter’)? Je vindt hier de nodige tips. 

Goed om te weten:
• Uit het ledenonderzoek komt naar voren dat bijna 9 op de 10 leden vrijwilligerswerk belangrijk vindt en 

dat bijna 7 op de 10 leden de huidige vrijwilligersregeling, met inzet van 4x3 uur, precies goed vindt.
• Kies je vóór ingang van het seizoen voor een kaderfunctie, dan ben je kaderlid. Je hoeft dan 

geen ander verenigingswerk te doen zoals bar- of keukendiensten. Per team geldt dit voor maxi-
maal twee kaderleden.

• Als je af en toe grensrechter bent van jouw team, de teamkleding wast of chauffeur bent naar 
uitwedstrijden, dan ben je geen kaderlid. Wel een belangrijke hulp waar we allemaal blij mee zijn.

• Alleen in heel bijzondere situaties is het mogelijk om de vrijwilligersverplichting af te kopen. 
Neem daarvoor contact op met het bestuur.

• Vrijwel al het verenigingswerk wordt gedaan door vrijwilligers. Van bestuurswerk tot het trainen 
en begeleiden van teams en het werk achter de bar. Wij zijn dus allemaal vrijwilliger.

• Het vrijwilligerswerk wordt bij VDZ erg gewaardeerd. Zo hebben we een eregalerij met erevoor-
zitters, ereleden en leden van verdienste, allen gekozen door de Algemene ledenvergadering 
(ALV). Toernooien, oprijlaan en hoofdtribune zijn vernoemd naar bijzondere vrijwilligers met een 
grote staat van dienst. Vrijwilligers zijn ook welkom bij de meeste verenigingsactiviteiten zoals 
feestavonden en het familie/mini-toernooi. Verder organiseren we jaarlijks een vrijwilligersfeest 
met o.a. de bekendmaking van Vrijwilliger van het jaar. 

• Vrijwilligerswerk is natuurlijk ook leuk om te doen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) blijkt dat mensen die vrijwilligerswerk doen gelukkiger zijn dan mensen die 
dat niet doen. Tel uit je winst!

2   Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de overheid waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar 
vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. In het geval van VDZ is dat het vervullen van een kaderlid-
functie zoals trainer, coach, leider of clubscheidsrechter. De organisatie Justis screent (rechts)personen die een  
VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Je  kunt op verschillende manieren een VOG aanvragen. 

https://www.vdz-arnhem.nl/850/marktplaats/
https://www.vdz-arnhem.nl/1500/aanmeldentrainercoach/
https://www.vdz-arnhem.nl/1572/algemeen-kader/
https://www.vdz-arnhem.nl/1575/spelregels/
https://www.justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog/aanvragen
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Rood Zwart zijn onze kleuren 
De kleuren van VDZ zijn rood/zwart. Wij willen graag dat alle VDZ-spelers en teams er netjes en 
uniform uitzien. Op en buiten het veld. 

Kledingregels
Wij hebben een aantal kledingregels die voor iedereen gelden: 
• De clubkleuren en voetbalkleding van VDZ bestaan uit: rood shirt, zwarte broek en rode kousen. 

Allemaal in effen kleuren dus zonder strepen, banen, blokken, etc. Slidingbroeken mogen alleen 
zwart zijn (dezelfde kleur als de broek).

• VDZ koopt altijd Hummel voetbalkleding en shirts, omdat VDZ met Hummel een meerjarig en 
financieel voordelig inkoopcontract heeft gesloten. Hier kan niet van afgeweken worden. Het 
officiële VDZ-shirt is dus een Hummel-shirt. Jeugdshirts krijgen geen rugnummers (tenzij door 
de KNVB verplicht gesteld) want dit bemoeilijkt het onderling uitruilen van shirts tussen eigen 
jeugdteams. Kijk voor meer informatie op de website.

Jeugdshirt in bruikleen
Jeugdleden krijgen het voetbalshirt van VDZ in bruikleen. De kosten hiervan zitten in de contributie 
verwerkt. Uit praktische overwegingen schaffen jeugdleden de rest van de voetbalkleding zelf aan 
zoals voetbalbroek, sokken, voetbalschoenen en trainingskleding.

Seniorentenue in bruikleen
Seniorenteams krijgen hun wedstrijdtenue van VDZ in bruikleen. De kosten hiervan zitten in de 
contributie verwerkt. De voetbaltenues kunnen ook betaald zijn door een shirtsponsor. Seniorenleden 
kopen zelf hun voetbalschoenen en trainingskleding. 

4. Wedstrijdtenue & Kleding

https://www.vdz-arnhem.nl/847/tenue/
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Sportwinkels
Voetbalkleding kun je kopen bij sponsors van VDZ te weten OLB Sports (Arnhem), Veldman Sport 
(Velp) en Voetbalshop.nl (Arnhem). Deze sportwinkels weten welke voetbalkleding je moet hebben. 
Als VDZ-lid krijg je 10 procent korting op jouw aankopen. 

VDZshop
Je kunt jouw voetbalkleding ook gemakkelijk en snel kopen in de online VDZShop.
.

Sponsoring van teams
Sponsoring is een goede manier om jouw team en VDZ te steunen en extra naamsbekendheid en 
een positief imago voor jouw bedrijf te creëren. Enkele aandachtspunten:
• Burgers’ Zoo is al jaren hoofd- en shirtsponsor van de gehele jeugd. Alle jeugdteams spelen met 

de naam van Burger’s Zoo op hun voetbalshirt.  
• Voor het bedrukken van kleding met sponsornamen en logo’s volgt VDZ de KNVB-richtlijnen op 

dit gebied. Reclameopdruk (naam, logo) op voetbalshirts van VDZ moet altijd in de kleur zwart. 
• In het hoofdstuk over VDZ Hogerop en maatschappelijke sponsoring lees je meer over alle 

sponsormogelijkheden. Je kunt ook contact opnemen met sponsorcommissie VDZ Hogerop via 
vdzhogerop@vdz-arnhem.nl.

15

https://www.vdzshop.nl/
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Voetbalseizoen
Het voetbalseizoen loopt grofweg van 1 augustus (start voorbereiding en training) tot 1 juli (einde 
seizoen). Bij de jeugd wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de schoolvakanties. Tijdens de 
winterstop van half december tot eind januari liggen veel verenigingsactiviteiten stil of worden op een 
laag pitje uitgevoerd.

Jeugdteams
Jeugdteams spelen hun wedstrijden wekelijks op zaterdagochtend of zaterdagmiddag. De allerjong-
sten spelen hun Champions League op zondagochtend. Soms worden wedstrijden ook op doorde-
weekse dagen gespeeld, bijvoorbeeld bij beker- of inhaalwedstrijden. Jeugdteams trainen 1 tot 3 keer 
per week afhankelijk van de leeftijdscategorie en welk soort team het is. Jeugdteams trainen van 
maandag t/m vrijdag, meestal in de (na)middag en vroege avond. 

Teamindeling jeugd
Met 900 jeugdleden is de jaarlijkse indeling in jeugdteams een enorme klus. De jeugdcommissie 
probeert zoveel mogelijk met ieders wensen en talenten rekening te houden. Dat lukt helaas niet al-
tijd. Er is een uitgebreide procedure voor het indelen van teams. Op de website vind je het complete 
overzicht van de teamindeling

Seniorenteams
De selectieteams bij mannen en vrouwen spelen hun wedstrijden standaard op zondag. Ook de 
meeste recreatieteams spelen hun wedstrijden op zondag. Een paar teams spelen bij de senioren op 
vrijdagavond of zaterdag. Soms worden wedstrijden op doordeweekse dagen gespeeld, bijvoorbeeld 
bij beker- of inhaalwedstrijden. Seniorenteams trainen 0 tot 3 keer per week afhankelijk van welk 
soortteam het is. De trainingsavonden zijn maandag t/m vrijdag. 

Teamindeling senioren
De teamindeling bij de mannen en vrouwen worden door de mannen- en vrouwencommissie ge-
maakt. Dit gebeurt in nauw overleg met trainers, coaches, leiders en hun teams en spelers. We 
proberen zoveel mogelijk met ieders wensen en talenten rekening te houden. De teamindeling van 
alle seniorenteams staat op de VDZ-website bij ‘teams’.

Trainingsschema voor Jeugd & Senioren
Je kunt het trainingsschema voor alle jeugd- en seniorenteams bekijken op de VDZ-website: 
• Hier vind je het trainingsschema.
• Alles over keeperstrainingen.

Wedstrijdprogramma voor Jeugd & Senioren
Je kunt het wedstrijdprogramma van de KNVB, de uitslagen en de afgelastingen voor alle jeugd- en 
seniorenteams bekijken op de VDZ-website:
• Wedstrijdprogramma.
• Uitslagen.
• Afgelastingen.
• Oefenwedstrijden (voor zover ingevuld).

5. Teams, Trainingen & Wedstrijden

https://www.vdz-arnhem.nl/1618/procedureteamindeling/
https://www.vdz-arnhem.nl/845/teamindeling/
https://www.vdz-arnhem.nl/845/teamindeling/
https://www.vdz-arnhem.nl/1133/trainingsschema/
https://www.vdz-arnhem.nl/1122/keeperstrainingen/
https://www.vdz-arnhem.nl/116/programma/
https://www.vdz-arnhem.nl/113/uitslagen/
https://www.vdz-arnhem.nl/57/afgelastingen/
https://www.vdz-arnhem.nl/1658/pvs/
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VDZ-app 
Je kunt het wedstrijdprogramma van de KNVB, de uitslagen en 
de afgelastingen ook bekijken via de VDZ-app. Deze ‘VoetbalAs-
sist ClubApp’ is gratis te downloaden via Google Play (Android) en 
AppStore (iOS). Zoek naar ‘rkvv VDZ’ om VDZ in de app te gebruiken. 
Je vindt in de VDZ-app zaken als het competitieprogramma, uitslagen, 
standen, trainingsrooster en laatste nieuws.

Voetbal.nl app
Handig is ook de Voetbal.nl-app van de KNVB. Met alle KNVB-wedstrijden, uitslagen 
en standen. Je kunt de app gratis downloaden via Google Play (Android) en AppStore (iOS).

Instructies en tips jeugdkader
Voor jeugdkaderleden zijn er verschillende documenten gemaakt met instructies en tips.
• Voor jeugdtrainers, coaches en leiders is er de Handleiding jeugdkader. Met instructies en nut-

tige informatie. 
• Ga je binnenkort voor het eerst bij een wedstrijd fluiten (als clubscheidsrechter of spelbegeleider) 

of vlaggen als grensrechter (officieel ‘assistent-scheidsrechter’)? Dan vind je hier de nodige tips.

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat is het kloppend hart voor alles rondom het organiseren, inplannen of 
verplaatsen van trainingen en wedstrijden. Het wedstrijdsecretariaat coördineert daarnaast ook de 
indeling en inschrijving van teams bij de KNVB. 

Bij VDZ zijn er 2 wedstrijdsecretariaten:
• Wedstrijdsecretariaat Jeugd (op zaterdag aanwezig in het clubhuis). 
• Wedstrijdsecretariaat Senioren.

Goed om te weten: 
• Als je extra trainingen of (oefen)wedstrijden wilt organiseren of je wilt trainingen of (oefen)

wedstrijden verplaatsen, dan kan dat alleen na toestemming van de technisch coördinator en het 
wedstrijdsecretariaat, en als het verzoek ruim op tijd is ingediend.  

• Met verplaatsingen wordt zeer terughoudend omgesprongen omdat dit tijdrovend is en altijd veel 
consequenties (nadelen) heeft voor anderen, binnen en buiten VDZ.  
Hier lees je meer over het wedstrijdsecretariaat. 

Huisregels (procedures) en teamafspraken
VDZ heeft een aantal algemene huisregels (procedures) opgesteld voor het gebruik van velden, 
kleedkamers, wedstrijdtenues en trainingsmaterialen zoals ballen, hesjes en trainingsdoeltjes. Deze 
huisregels gelden voor alle teams. Een aantal huisregels staan vermeld op de website. Daarnaast 
maken teams zelf afspraken over praktische zaken voor trainingen en wedstrijden. Denk aan afspra-
ken over afmelden, vervoer, douchen en het wassen van de voetbalkleding. Dit hoor je van je trainer 
of leider. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=va.clubapp&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/nl/app/voetbalassist-clubapp/id794352465
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xs2theworld.voetballNL&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/voetbal-nl/id418125719
https://www.vdz-arnhem.nl/1572/algemeen-kader/
https://www.vdz-arnhem.nl/1575/spelregels/
https://www.vdz-arnhem.nl/1139/wedstrijdsecretariaat/
https://www.vdz-arnhem.nl/812/procedures/
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Spelregelbewijs voor jeugdspelers
Het niet kennen van de spelregels is een bron van veel gedoe. Daarom heeft de KNVB het spelre-
gelbewijs ingevoerd. Iedere jeugdspeler moet vóór aanvang van het nieuwe seizoen van het kalen-
derjaar waarin hij of zij 17 jaar wordt, in het bezit zijn van het spelregelbewijs. Anders mag je na een 
aantal waarschuwingen niet meer aan wedstrijden meedoen. Op VoetbalMasterz.nl van de KNVB 
staat wat je moet doen voor het behalen van het spelregelbewijs. VDZ stimuleert met zijn Scheids-
rechtersacadmie het kennen van de spelregels, want ‘sportief gedrag’ hoort bij ons.

Sportverzorging
Verschillende jeugd- en seniorenteams hebben in de teambegeleiding een sportverzorger. Om spe-
lers voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden te verzorgen of te adviseren over het behandelen 
en voorkomen van blessures. Ook is er regelmatig bij VDZ een fysiotherapeut aanwezig voor een 
kosteloos blessurespreekuur. Alle leden kunnen hier op afspraak terecht met vragen over blessures 
of fysieke klachten. 

Extra faciliteiten voor selectieteams
Voor selectieteams zoals het eerste mannenelftal (H1) en eerste vrouwenelftal (VR1) kan VDZ extra 
faciliteiten beschikbaar stellen. Denk aan een schoenenbon, fitnessabonnement, extra medische 
verzorging of een trainingskamp. We willen het aantrekkelijk maken voor talentvolle voetballers om bij 
VDZ te komen én te blijven voetballen. Ook als wij spelers niet betalen, iets dat bij veel andere clubs 
de gewoonste zaak van de wereld is. De kosten van deze extra faciliteiten worden betaald vanuit de 
inkomsten uit de Sponsorgroep VDZ Hogerop. Deze sponsorgroep is dertig jaar geleden speciaal 
voor dit ‘VDZ Hogerop’-doel opgericht. 

Beschikbare velden 
Sportpark Cranevelt bestaat uit vijf velden. VDZ gebruikt veld 1 (kunstgras, american football en 
voetbal), veld 6 (gras), veld 7 (gras), hoofdveld 8 (kunstgras) en veld 10 (kunstgras) voor wedstrijden. 
Veld 1, 8 en 10 worden gebruikt als trainingsvelden. De kunstgrasvelden beschikken over het meest 
recente generatie kunstgras en zijn voorzien van moderne ledverlichting. Het hoofdveld (veld 8) heeft 
een grote overdekte zittribune en een elektronisch scorebord.

https://www.voetbalmasterz.nl/
https://www.voetbalmasterz.nl/
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6. Activiteiten & Toernooien

Wanneer Activiteit & Toernooi Voor wie

September Openingsweekend competities Iedereen

Grote Clubactie Jeugdteams

Oktober Slaapmutsentoernooi Jeugdteams

Golden Oldies-reüniefeest Reünisten (oudere en oud-leden)

November Algemene ledenvergadering (ALV) Leden, kaderleden, ouders jeugdleden

December Kerstfeestavond Iedereen (vanaf 18 jaar)

Januari Nieuwjaarsreceptie & Wedstrijd(en) Iedereen

Oliebollen Cup Jeugdteams

Roel van de Leij Wintercup Senioren recreatieteams

April Algemene ledenvergadering (ALV) Leden, kaderleden, ouders jeugdleden

Mei Burgers’ Zoo Arnhem Bridge Cup Jeugdteams (internationaal toernooi)

Henk Evers Toernooi Jeugdteams

Geert Egging Toernooi Jeugdteams

Juni Vrijwilligersfeest Alle vrijwilligers

Vrijwilliger van het Jaar uitreiking Alle vrijwilligers

Familie/Mini-toernooi Iedereen

Juli & Augustus Zomeravondvoetbal (Free Soccer) Iedereen van VDZ en wijk/buurt

VDZ klassiekers
VDZ staat bekend om zijn vele activiteiten en toernooien. Echte ‘VDZ klassiekers’ die vaak al jaren 
worden georganiseerd. De belangrijkste activiteiten en toernooien staan in onderstaande tabel.  
De actuele agenda staat op de website. 

3     In de zomermaanden kan er vrij gevoetbald worden bij VDZ, ook als clubhuis en kleedkamers gesloten zijn,  
aangezien Sportpark Cranevelt een open sportpark is en voor iedereen vrij toegankelijk.

3  

https://www.vdz-arnhem.nl/155/agenda/
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Voetbalopleiding 
VDZ Voetbal Academie is de overkoepelende naam van alle opleidingsactiviteiten binnen VDZ. Met 
de voetbalacademie willen we de kwaliteit van onze voetbalopleiding op een hoger plan brengen. We 
volgen daarbij het kwaliteitssysteem van de KNVB en werken nauw samen met profclub Vitesse en 
andere verenigingen. 

Doelstellingen
Met de VDZ Voetbal Academie willen we drie dingen bereiken:

1. Opleiden met plezier. We willen de kwaliteit van trainers, coaches en de trainingen zelf verbete-
ren. Door beginnende en meer ervaren trainers en coaches goed op te leiden en te begeleiden. 
Iedere trainer/coach op zijn of haar niveau. Als je weet wat je moet doen en je ziet het resultaat, 
dan is het trainen en begeleiden van jeugdspelers één van de leukste dingen om te doen. 

2. Voetballen met plezier. We willen de kwaliteit van de voetbalopleiding zelf verbeteren. Met een 
goed opleidingsplan, gevarieerde trainingsprogramma’s met leuke en leerzame oefenstof en 
een doorlopende leerlijn van mini-pupillen (5,5 jaar) tot oudste jeugd (O19). Het zorgt er voor dat 
iedereen met plezier naar de training gaat en voetbalt op zijn of haar niveau. 

3. Voor altijd VDZ. Met goed uitgeruste trainers, coaches, leiders en een goede voetbalopleiding, 
voetballen jeugdspelers met meer plezier, blijven meer jeugdspelers langer lid (minder uitval) en 
stromen meer jeugdspelers door naar de seniorenteams (minder afhakers). Een goede voetbal-
opleiding is cruciaal voor voetbalplezier en ledenbehoud. 

Sportieve ambities 
Naast plezier en talentontwikkeling heeft VDZ concrete ambities op voetbalgebied. We willen met alle 
jeugdselectieteams minimaal uitkomen op hoofdklasseniveau, maar streven naar divisieniveau. Met 
het eerste mannenteam (H1) wil VDZ structureel in de top van de 2e klasse zondag KNVB spelen 
met uitstapjes naar de eerste klasse. Het eerste vrouwenteam (VR1) wil structureel strijden om het 
kampioenschap van de 1e klasse met als einddoel promotie naar de hoofdklasse. VDZ wil dit berei-
ken met zoveel mogelijk zelf opgeleide (jeugd)spelers.

Doorstroom jeugdspelers
Als het gaat om de doorstroom van jeugd naar senioren heeft VDZ helderde doelen. We streven 
ernaar dat minstens 70% van alle seniorenselectiespelers, bij zowel de mannen als de vrouwen, bij 
VDZ is opgeleid. Ook willen we bereiken dat minstens 70% van alle jeugdleden doorstroomt naar de 
senioren. Een goede voetbalopleiding met veel voetbalplezier is dé succesfactor.

Hoofd Opleiding (HO)
Om alle opleidingsactiviteiten in goede banen te leiden heeft VDZ een Hoofd Opleiding aangesteld. 
Het Hoofd Opleiding coördineert en stimuleert de verdere ontwikkeling van de VDZ Voetbal Aca-
demie. Hierbij worden naast eigen opleidingstrainers ook KNVB-docenten, CIOS/HAN-studenten, 
trainers van profclubs en andere opleidingsspecialisten ingeschakeld. 

VDZ FUNdament
Bij VDZ vinden we plezier het allerbelangrijkste van het voetbal. Voor de één betekent dat preste-
ren op het hoogst mogelijke niveau. Voor de ander betekent dat recreatief spelen en gezelligheid. 
Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen bij VDZ zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwik-
kelen. Over dat ontwikkelen hebben we bij VDZ een duidelijk beeld. 

7. VDZ Voetbal Academie
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Wat zien wij als belangrijke ontwikkelpunten voor een jeugdspeler? Welk gedrag en welke spelont-
wikkeling past bij het DNA van onze club? Dat heeft een aantal experts bij VDZ met veel enthousi-
asme uitgezocht en vastgelegd in het ‘VDZ FUNdament’.

Spelen, Samen, Leren 
In het VDZ FUNdament laten we zien wat wij in iedere leeftijdsfase belangrijk vinden in de ontwikke-
ling van een voetballer of voetbalster. We geven aan welke houding en welk gedrag we stimuleren in 
de ontwikkeling als speler, mens en teamgenoot. Met oog voor fysieke, mentale en sociale aspecten. 
En met de focus op een pedagogische, breed motorische leermethodiek.  
Drie thema’s staan centraal: spelen, samen, leren. Ze vormen een duidelijke basis 
om met meer plezier te voetballen en te ontwikkelen. Daar kun je niet jong  
genoeg mee beginnen. 

VDZ FUNdam
ent
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Brede ontwikkeling 
Met het VDZ FUNdament als basis hebben we voor de verschillende leeftijdsfasen diverse spel-
vormen, oefenvormen en trainingsprogramma’s ontwikkeld. Van teamtraining en circuittraining tot 
techniektraining en specifieke beweegspellen. Het vormt samen een aanpak met een doorlopende 
leerlijn. Door variatie aan te brengen in de voetbalopleiding zorgen we voor meer verrassing, meer 
plezier en een groter leereffect bij jeugdspelers. Zo werkt VDZ samen met andere sportverenigingen 
binnen het Arnhems Sportakkoord. Doel is om jonge kinderen beter te leren bewegen door ze kennis 
te laten maken met verschillende sporten zoals voetbal, hockey, gymnastiek en volleybal. Jeugdspe-
lers hebben er een leven lang profijt van.

Opleiden van trainers, coaches en leiders
Een goede voetbalopleiding kan alleen met goede trainers, coaches en leiders. Zij leiden onze jeugd-
spelers op. VDZ Voetbal Academie heeft verschillende opleidingen voor beginnende en meer ervaren 
trainers en coaches zoals:
• Informatiebijeenkomst jeugdkader
• Instructiebijeenkomst beginnende trainers
• Interne keeperstrainersopleiding
• Interne jeugdtrainersopleiding
• Vitesse-scholingsprogramma
• KNVB-trainerscursussen.

Goed om te weten:
• Het jeugdvoetbal van VDZ staat goed aangeschreven. Bij de mannen en vrouwen bestaat het 

eerste elftal van VDZ vrijwel volledig uit zelf opgeleide spelers. Ook komen we zo nu en dan 
spelers in het betaald voetbal tegen die ook bij VDZ gespeeld hebben zoals Jonathan Opuku en 
Davy en Robin Pröpper.

• VDZ kent sinds 1985 vrouwenvoetbal. Vanaf die tijd neemt meiden- en vrouwenvoetbal een 
belangrijke plaats in bij VDZ. 

• VDZ is partnerclub van profclub Vitesse. Hierdoor kunnen trainers van VDZ diverse  scholingspro-
gramma’s en demonstratietrainingen bij Vitesse volgen. Onze jeugdspelers hebben hier direct pro-
fijt van. Samen verbeteren we de kwaliteit van de voetbalopleiding en het niveau van de spelers.

• VDZ faciliteert het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Als buiten(voetbal)sportpartner van de wijk 
gaat VDZ samen met de scholen in de wijk het schoolvoetbal verder ontwikkelen en promoten. 

Scheidsrechtersacademie
Het leiden van voetbalwedstrijden is een sport en (club)scheidsrechters zijn van cruciaal belang. 
Zonder scheidsrechter kan er niet worden gespeeld. Al jaren is er een tekort aan scheidsrechters op 
alle niveaus. Daarom heeft VDZ sinds 2018 een eigen Scheidsrechtersacademie. Voor het werven, 
opleiden en begeleiden van clubscheidsrechters. De Scheidsrechtersacademie heeft verschillende 
opleidingen voor beginnende en meer ervaren scheidsrechters en grensrechters.  

Grote uitdaging, doe je mee?
De opleidingsuitdaging is groot. Met ruim 900 jeugdleden, meer dan 60 jeugdteams, meer dan 60 
trainers, heel veel coaches en leiders en zo’n 1.800 jeugdwedstrijden en 5.000 jeugdtrainingen per 
jaar. Jaarlijks begint een groot aantal nieuwe, vaak onervaren trainers, coaches en leiders en stroomt 
een grote groep actieve kaderleden door naar andere leeftijdscategorieën en teams. Het werven, 
opleiden en begeleiden van jeugdtrainers, coaches en leiders is een continue proces. Wil je daar aan 
meedoen? Neem dan contact op met Hoofd Opleiding: hjo@vdz-arnhem.nl.  



           Voetbal met meer plezier 23

Sponsoring
Sponsors nemen bij VDZ een belangrijke plaats in. Mede dankzij de 
steun van onze sponsors is VDZ een bloeiende, goed georganiseerde 
vereniging met sportieve ambities. Sponsors hebben via VDZ een groot 
regionaal en publiek bereik en toegang tot een groot netwerk van be-
drijven en instellingen. Sponsors van VDZ zijn tevreden en steunen de 
vereniging vaak al decennia lang. 

Sponsorvormen
VDZ kent verschillende sponsormogelijkheden, voor grote en kleine 
bedrijven:
• Hoofdsponsor
• Zilversponsor
• Sponsorgroep VDZ Hogerop
• Reclamebordsponsor
• Jeugdsponsor
• Elftalsponsor
• Advertenties
• Materiaalsponsoring
• Sponsoring op maat

Strategische partners
Daarnaast werkt VDZ graag samen met strategische partners voor de 
realisatie van onze ambitieuze plannen zoals een nieuw clubhuis en de 
VDZ Voetbal Academie.

Trots op onze sponsors 
VDZ is trots op haar sponsors. In totaal steunen meer dan 250 bedrijven 
en instellingen onze sportieve en maatschappelijke ambities. Samen op 
weg naar het 100 jaar jubileum 2026. In het bijzonder zijn we trots op 
onze hoofdsponsor BVR accountants & belastingadviseurs (vereniging 
en eerste mannenteam), Autobedrijf Van den Brink en Voetbalshop 
(meiden/vrouwen en eerste vrouwenteam) en Burgers’ Zoo (jeugd en 
internationaal jeugdtoernooi). 

Maatschappelijke sponsoring 
Sponsors en samenwerkingspartners dragen samen met VDZ bij aan 
een sterkere samenleving. Bedrijven en instellingen kunnen met hun 
steun aan VDZ van betekenis zijn voor de maatschappij. De samenle-
ving heeft er baat bij. Wij allemaal. Want 1 euro investering in (vereni-
gingen voor) sport en bewegen levert de samenleving 2,7 euro op aan 
maatschappelijke meerwaarde. Sponsoring van VDZ is zakelijk gezien 
ook slim. Het draagt bij aan meer naamsbekendheid, een beter imago 
bij medewerkers en klanten en een groter zakelijk netwerk. Sociale 
ondernemers hebben bij consumenten en klanten  
een dikke streep voor. 

8. Maatschappelijke sponsoring en VDZ Hogerop

SP
ON

SO
RI

NG



              Voetbal met meer plezier

Goed om te weten:
• Onderzoek laat zien dat de maatschappelijke meerwaarde van sport en bewegen groot is. VDZ 

draagt daar al bijna honderd jaar aan bij. 
• VDZ is een erkend Calibris leerbedrijf. Door studenten te helpen opleiden levert VDZ een be-

langrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. CIOS/HAN-studenten zijn jaarlijks bij 
VDZ actief als voetbaltrainer en scholieren leren in het kader van hun maatschappelijke stage 
wat het is om binnen een verenging te werken. 

• Wij steunen mensen die het minder ruim hebben door deelname aan de Gelrepas. Leden die 
hiervoor in aanmerking komen kunnen kosteloos of met een flinke korting bij VDZ voetballen. 

• Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) kunnen kosteloos of tegen speciale voorwaar-
den bij VDZ voetballen.

• Wekelijks is een groep 65-plussers actief met onderhouds- en schoonmaakwerk voor de club én 
het gemeentelijk sportpark.

• Sportpark Cranevelt biedt op doordeweekse dagen extra sport- en beweegmogelijkheden voor 
scholen, bedrijven en bewoners uit de buurt. VDZ denkt daar graag over mee.

• VDZ was in 2016 de eerste stroomneutrale voetbalvereniging van Gelderland. Door het plaatsen 
van 200 zonnepanelen op de kantine en kleedkamers van de club en het vervangen van alle 
binnen- en veldverlichting door ledverlichting. Door zelf zonnestroom op te wekken en zuinige 
verlichting te gebruiken, bespaart VDZ fors op grijze stroom en de uitstoot van CO2. 

Doe ook mee, steun VDZ! 
Word ook sponsor of strategisch partner van VDZ en steun onze maatschappelijke doelen.  
De sponsorcommissie VDZ Hogerop vertelt je er graag meer over. Je kunt contact opnemen via  
vdzhogerop@vdz-arnhem.nl. Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking!

24
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VDZ DNA
Het afgelopen jaar hebben we het ‘VDZ DNA’ in kaart gebracht. Wie en wat zijn we als vereniging? 
Wat is ons karakter? Waar staan we voor? Het VDZ DNA kort en krachtig in vijf woorden:

• Open: we zijn uitnodigend en we staan open voor iedereen. We zijn een open club die steeds de 
buitenwereld binnen laat en onderhouden goede relaties met elkaar en met de omgeving.

• Zelfverzekerd: we zijn helder en zichtbaar. We staan voor Wie we zijn en waar we in geloven. Je 
herkent ons aan onze kleuren en onze grenzen. Voetbal staat in alles centraal.

• Uitdagend: we zijn ambitieus en continu in ontwikkeling. Daarin zijn we daadkrachtig en prik-
kelend. Met daadkracht, lef en enthousiasme weten we te volharden om weer 100 jaar mee te 
kunnen.

• Betrokken: VDZ is niet gebouwd op volgers maar op bouwers. We zijn leden en vrijwilligers die 
allemaal meebouwen aan een bloeiende club waar het gaat om spelplezier voor iedereen.

• Vertrouwd: we zijn de samenleving in het klein We voelen ons verbonden en we hebben oog en 
interesse voor elkaar. We zijn voetbalvrienden onder elkaar die elkaar ontmoeten in veilige en 
vertrouwde omgeving waar altijd wat te doen is.

Basiself
Daarnaast hebben we ook vastgelegd wat we belangrijk vinden. Onze drijfveren en waarden. We 
noemen het ook wel de basiself. Alle elf spelers kort op een rij: 

• Plezier: voetbalplezier staat voorop bij alles wat we doen en bedenken
• Prestatie: steeds beter presteren. Iedereen op zijn/haar eigen niveau
• Onderling respect: we tonen respect naar elkaar en laten iedereen in zijn/haar waarde.
• Veilig: een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn
• Duurzaam: verantwoordelijk en bewust voor mens, natuur en milieu
• Inclusief: een vereniging waar iedereen meetelt én meedoet
• Sportief gedrag: respect en waardigheid naar tegenstanders en scheidsrechters
• Goed georganiseerd: een nette, sportieve en professioneel georganiseerde vereniging
• Financieel gezond: een financieel gezonde basis
• Voetbalkwaliteit: een goede en solide voetbalacademie
• Maatschappelijk: gedreven om maatschappelijk bij te dragen.

Gedragscode
Mooie woorden alleen zijn vaak niet genoeg. Daarom hebben we het VDZ DNA en de basiself vertaald 
naar een gedragscode. Het geeft aan hoe wij als VDZ graag zien dat leden, ouders en belangstellen-
den zich gedragen in en rondom de velden, zowel naar elkaar als naar tegenstanders, scheidsrechters 
en toeschouwers. Hier vind je alles over het DNA van VDZ, de basiself en de gedragscode.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
VDZ wil voor iedereen een omgeving creëren waarin men zich veilig en vertrouwd voelt. Om een 
veilige omgeving te creëren wil VDZ er alles aan doen om ongewenst gedrag te voorkomen. Wij heb-
ben daarom twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld. Een man en een vrouw. Iedereen 
die te maken krijgt met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, kan direct en rechtstreeks contact 
opnemen met een van beide vertrouwenscontactpersonen. Wil je meer weten over de  
vertrouwenscontactpersonen van VDZ? Lees meer op de website.

9. VDZ DNA, gedragscode en vertrouwenscontactpersoon

https://www.vdz-arnhem.nl/1459/beleidsplannen/
https://www.vdz-arnhem.nl/1602/vertrouwenscontactpersoon/
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10. VDZ-organisatie, bestuur, commissies en beleid

Bestuur
Het bestuur heeft de leiding van VDZ en is eindverantwoordelijk voor alle bestuurlijke, financiële en 
organisatorische zaken van de vereniging. De samenstelling, taakverdeling en bevoegdheden van 
het bestuur staan beschreven in statuten, huishoudelijk reglement en functiebeschrijvingen. 
Het bestuur van VDZ bestaat uit de volgende functies, personen én vrijwilligers:

1. Voorzitter en perswoordvoerder : Noud Hooyman.
2. Bestuurslid Voetbalzaken : John Wijbenga.
3. Bestuurslid Algemene zaken : Bart Drewes.
4. Bestuurslid Facilitaire zaken en accommodatie : Willem van Santen. 
5. Bestuurslid Communicatie & Sponsoring : Nog in te vullen.
6. Bestuurslid Financiële zaken : Hans van der Held.
7. Bestuursondersteuning : Nancy Meister.
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Het bestuur houdt zich bezig met het uitstippelen en (laten) uitvoeren van het verenigingsbeleid. 
Daarnaast stelt het bestuur allerlei reglementen op zoals de vrijwilligersregeling, gedragscode en het 
tuchtreglement. Het bestuur wordt ondersteund door het verenigingsbureau en legt verantwoording af 
aan de Algemene ledenvergadering (ALV). Je kunt alle beleidsplannen en reglementen vinden op de 
website. 

Bestuursteam
Sinds een paar jaar heeft VDZ een ‘bestuursteam’ ter ondersteuning van het bestuur. Het is een 
diverse groep leden met enkele meer ervaren (oud-)kaderleden en jonge organisatietalenten. Op 
verzoek van het bestuur pakken ze samen bepaalde actiepunten op. Teamleden kunnen jaarlijks wis-
selen waardoor er een dynamische en flexibele werkwijze ontstaat.

Zelfregelende commissies
VDZ werkt met zelfregelende commissies. Met eigen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden 
en budget. De commissies werken zelfstandig, zijn oplossingsgericht en werven zelf nieuwe commis-
sieleden. Ze zoeken tijdig afstemming onder elkaar en doen alleen in ‘noodgevallen’ een beroep op 
het bestuur. De commissies worden ondersteund door het verenigingsbureau. 

VDZ heeft de volgende commissies:
• Jeugdcommissie (selectie en recreatie).
• Herencommissie (selectie en recreatie).
• Damescommissie (selectie en recreatie).
• Onderhoudscommissie.
• Horecacommissie.
• Reüniecommissie.
• Sponsorcommissie VDZ Hogerop.
• Clubbladcommissie De Volharder.
• Websitecommissie.
• Commissie Club van 100 & Fondsenwerving.
• Commissie VDZ 100 jaar (jubileumcommissie).
• Bouwcommissie (nieuwbouw clubhuis).

Verenigingsbureau
Het verenigingsbureau is het regelcentrum en administratieve hart van VDZ. Het bureau wordt aan-
gestuurd door het bestuur en heeft een verenigingsmanager en administratief medewerkers. Ze zijn 
dagelijks bezig met zaken als post en email, ledenadministratie, KNVB-registratie, vrijwilligersregis-
tratie, financiële administratie, bijeenkomsten en vergaderingen en het beantwoorden van vragen van 
leden, commissies en vrijwilligers. Het verenigingsbureau wordt geleid door de verenigingsmanager: 
verenigingsmanager@vdz-arnhem.nl. 

Algemene ledenvergadering (ALV)
De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van VDZ. Daarin nemen de leden 
samen alle belangrijke besluiten over beleid, reglementen en procedures. Het bestuur voert deze be-
sluiten uit. De ALV vindt twee keer per jaar plaats. In het voorjaar kijken we vooruit, naar het volgende 
seizoen en de toekomst. In het najaar kijken we terug naar het afgelopen seizoen en hoe dat sportief 
en financieel is verlopen is. De ALV neemt met meerderheid van stemmen besluiten die door het 
bestuur uitgevoerd (moeten) worden. 

https://www.vdz-arnhem.nl/1459/beleidsplannen/
https://www.vdz-arnhem.nl/1459/beleidsplannen/
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Denk aan besluiten over de koers van de vereniging, waar we ons geld aan willen uitgeven, of vrijwil-
ligers meer diensten moeten draaien, of de contributie verhoogd moet worden en hoe we alles samen 
het beste kunnen organiseren. Ook legt het bestuur op beide ALV’s verantwoording af aan de aan-
wezige leden over het gevoerde beleid. Alle leden en kaderleden van 18 jaar en ouder zijn welkom 
op de ALV om mee te praten over het beleid van VDZ en hebben stemrecht. Jeugdspelers (vanaf 15 
jaar) en ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom, maar hebben formeel geen stemrecht.

Speerpuntenplan
VDZ bestaat 100 jaar in 2026. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst heeft VDZ in 2019 het 
speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026 opgesteld. Dit speerpuntenplan beschrijft in het kort waar 
VDZ wil staan in 2026 als we 100 jaar bestaan. Belangrijke speerpunten zijn de bouw van een nieuw 
clubhuis, het verbeteren van de voetbalopleiding met de VDZ Voetbal Academie en het versterken 
van de organisatie met een verenigingsmanager en verenigingsbureau. In de loop van 2023 wordt 
het speerpuntenplan in overleg met alle commissies geactualiseerd en weer ter goedkeuring voorge-
legd aan de Algemene ledenvergadering (ALV).

VDZ is goed op weg 
Dat blijkt ook uit de verenigingsscan die de Gelderse Sportfederatie (GSF) in 2020 op verzoek van 
de Gemeente Arnhem heeft uitgevoerd. VDZ scoort als een van de weinige sportverenigingen in de 
regio een dikke voldoende op alle onderzochte thema’s zoals strategisch beleid, financiën & juridisch, 
leden, vrijwilligers, accommodatie, bestuur, communicatie en maatschappelijke oriëntatie. De GSF 
concludeert: “De basis bij VDZ Arnhem staat. Het is een gezonde vereniging, met voldoende leden op 
een prachtig sportpark.” Ook de KNVB is te spreken over de koers van VDZ: “Het speerpuntenplan 
ziet er fantastisch en volledig uit. Het kan bijna niet anders dat jullie in 2026 een mooi jubileum(jaar) 
gaan vieren. Er is een duidelijk pad uitgezet op bestuurlijk niveau en op voetbaltechnisch gebied.” 

Vacatures bestuur, bestuursteam en commissies
Naast bestuur, bestuursteam en commissies zijn er nog heel veel coördinatoren, vrijwilligers en ‘han-
dige handen’ actief binnen de club. Te veel om op te noemen. Wij kunnen altijd versterking gebruiken. 
Spreekt één van de onderwerpen je aan, neem dan gerust even contact op voor meer informatie. Na-
men, telefoonnummers en emailadressen van de belangrijkste contactpersonen vind je op de website  
en op de laatste pagina in clubblad De Volharder.

We wensen je veel…

Voetbal met meer plezier
Tot ziens bij VDZ! 

https://www.vdz-arnhem.nl/1459/beleidsplannen/
https://www.vdz-arnhem.nl/808/contactpersonen/

