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Informatiemap Venlosche Boys 

 
Voor trainers en leiders van de (jeugd)teams van de Venlosche 

Boys 
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Beste trainer/leider, 
 
Fijn dat je als vrijwilliger bij de Venlosche Boys actief bent! 
 
We hebben een informatiemap voor je gemaakt met als doel een zo compleet mogelijk 
beeld te schetsen over het reilen en zeilen van onze voetbalclub. Het is een aanvulling op 
alle informatie die ook op deze website van de club te vinden is: www.venloscheboys.nl  
 
De vrijwilligerscommissie probeert op deze manier het vrijwilligerswerk wat jullie voor 
de vereniging doen, gemakkelijker en leuker te maken.  
 
We hopen jullie met deze informatie van dienst te zijn. Omdat wij een selectie gemaakt 
hebben van de vele aspecten die je zult tegen komen kunnen er toch nog vragen 
onbeantwoord blijven. Aarzel niet deze vragen als nog te stellen: achter in deze map zijn 
alle contactgegevens opgenomen. Als er zaken zijn die je mist dan horen we dat ook 
graag! Stuur dan een mail aan vrijwilligers@venloscheboys.nl 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
 
 
Bestuur en vrijwilligerscommissie Venlosche Boys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.venloscheboys.nl/
mailto:vrijwilligers@venloscheboys.nl


4 
 

Informatiemap leiders en trainers voetbalclub Venlosche Boys           © Vrijwilligerscommissie juli 2018 
 

 

 
INHOUDSOPGAVE 
 
 

1. Structuur van de club 
2. Rol van jeugdleider en jeugdtrainer 
3. De rol van de coördinatoren / coordinatorencommissie  
4. De rol van de technische commissie 
5. Hoe komen de teamindelingen tot stand? 
6. Alles rondom wedstrijden 
7. Alles rondom trainingen 
8. Alles rondom wedstrijdkleding 
9. De rol van het wedstrijdsecretariaat 
10. Spelerspasjes en het wedstrijdformulier 
11. Alles rondom toernooien 
12. Spelregels rond de accommodatie 
13. Afgelastingen 
14. Financiële regelingen en vergoedingen 
15. Alles rondom contributie 
16. Regels rond douchen 
17. Scheidsrechters 
18. Regels rond het doorschuiven van spelers 
19. Regels rond betaald voetbalclubs 
20. Regels voor aanmelden / afmelden en wachtlijsten 
21. De kantine 
22. De vertrouwenspersoon 
23. Het vrijwilligersbeleid 
24. Ongevallen / EHBO 
25. Disciplinaire maatregelen 
26. Regels en afspraken rond omkleden / kleedkamers meisjes 

 
 
Bijlagen: 
 
1  Organisatiestructuur 
2 Belangrijke contactpersonen en  - gegevens 
3 Informatie over lichtmasten 
4 Informatie over ballen 
5 Sleutelbeheer 
6 Trainingsschema 
7 Warming Up Schema 
8 Voorbeeld van een gesprek voor afspraken met ouders (regels en afspraken) 
9  Voorbeeld van een formulier voor ouders (regels en afspraken) 
10    Overige foto’s (oa brancard, EHBO kit ect.) 
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1. De structuur van de club 
 
De Venlosche Boys is een vereniging en kent een heldere organisatiestructuur. Een keer 
per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Aanwezigheid van jou als leider of 
trainer wordt dan zeer op prijs gesteld. 
 
De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door het bestuur.  Er is alleen een 
hoofdbestuur, er is dus geen apart jeugdbestuur of een seniorenbestuur. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor de financiën, voor voetbaltechnische zaken, de communicatie, de 
pr, de ledenadministratie etc.  Daarnaast zijn er allerhande commissies. Denk hierbij aan 

- De sponsorcommissie 
- De kantinecommissie 
- De vrijwilligerscommissie 
- De communicatiecommissie 
- De activiteitencommissie 
- De normen en waardencommissie 
- De MATAC (MATerialen en ACcommodatie)  

 
Elke commissie heeft een voorzitter. Namen en contactgegevens zijn in bijlage 
opgenomen.  In bijlage I is de organisatiestructuur weergegeven 
 

  

2.  De rol van jeugdleider en trainer 
 
Voetbal is een teamsport, winnen en verliezen doe je samen. Zeker in jeugdelftallen is de 
sfeer in het team grotendeels bepalend voor het plezier dat de kinderen (en hun ouders) 
aan de sport beleven. Hoewel dit niet alleen de verantwoordelijkheid van de leider is 
zien wij hier wel een belangrijke taak voor hem/haar weggelegd. Een goede 
communicatie, heldere afspraken, optreden als kinderen worden gepest, en een normaal 
taalgebruik, ook langs de lijn zijn daarbij belangrijk. Als daarover vragen zijn of ontstaan 
wacht dan niet te lang om hulp te vragen. Er is binnen club veel ervaring beschikbaar als 
zaken niet lopen zoals men zou willen. 
  
De leider heeft een ook specifieke rol rond de wedstrijden van zijn/haar team. Zoals al 
gezegd is het vaak de trainer die coacht en de opstelling bepaalt, soms gebeurt dat 
echter door de leider van het team. Maak daarover goede afspraken in het begin.  
  
Vanaf seizoen 2018 / 2019 zijn leiders en of trainers verplicht spelers en hun 
ouders VOOR aanvang van de trainingen uit te nodigen op de club om samen 
enkele belangrijke regels door te nemen, dit kan bijvoorbeeld voor aanvang van 
de eerste training.  In bijlage is een voorbeeld opgenomen van een 
afsprakenlijstje. Het is van belang ouders zo veel mogelijk bij het elftal en de club 
te betrekken. Ga als trainer vooral niet alles zelf doen! 
 
 
 
 
 



6 
 

Informatiemap leiders en trainers voetbalclub Venlosche Boys           © Vrijwilligerscommissie juli 2018 
 

 

Van de leiders en trainers wordt verder verwacht dat hij / zij: 
 

- Het initiatief neemt om spelers op de hoogte te houden van vertrektijden vóór, en 
aanvangstijden van de wedstrijden. 

- Het initiatief neemt om het vervoer bij uitwedstrijden te regelen. Dat wil niet 
zeggen dat de leider zelf altijd moet rijden. Bepaal aan het begin van het seizoen 
of je als team een vervoerschema in wilt stellen. (Dit heeft sterk de voorkeur!) 

- Vertrek is altijd vanaf de Venlosche Boys. Voorbesprekingen en 
nabesprekingen dienen plaats te vinden in de kantine. 

- Zorg draagt voor het tijdig en correct opgeven van de juiste spelers in het 
digitale wedstrijdformulier (gebruik hiervoor de KNVB app webstrijdzaken)!  

- Zorg draagt voor het afsluiten van de kleedruimte, evt. meenemen van 
waardevolle spullen. 

- Zorg draagt voor het wedstrijd materiaal zoals ballen, waterzak, hesjes enz. 
- Het team bij uitwedstrijden aanmeldt en de sleutel van de kleedkamer vraagt. 
- Zorgt dat er wordt gedoucht en de kleedkamers netjes worden achtergelaten! 

Douchen is verplicht bij de Venlosche Boys! We maken geen uitzonderingen 
op deze regel. Meisjes kunnen zich natuurlijk wel in een apart kleedlokaal 
douchen. 

- Zorgt voor het nazien van de kleedkamer van de tegenstander 
melden van onregelmatigheden aan het bestuur (bv. uit het veld sturen, agressief 
gedrag binnen en buiten het veld). 

- Zorgt draag voor reserveshirts als de tegenstander in het oranje speelt. 
 

 
 
 
Aan het begin van het seizoen worden aan de trainers de benodigde materialen 
uitgereikt, zoals wedstrijdballen en watertassen. Deze dienen ingeleverd te worden 
op het moment dat je als leider/trainer stopt. De leider of trainer van een team krijgt aan 
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het begin van het seizoen 2018-2019 ook een trainingspak en een jas van de Boys, 
waarvoor men borg van € 20,00 moet betalen. 
 
 

3. De rol van de coördinatoren  
 
Voor alle doel- en leeftijdsgroepen zijn er zowel op prestatief als op recreatief gebied 
coördinatoren bij de Venlosche Boys. Deze coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor 
alle leiders en trainers over zaken die in een doel- of leeftijdscategorie spelen. Door 
relevante zaken met hen te bespreken worden problemen vaak voorkomen of anders zo 
goed als mogelijk opgelost. Schroom niet contact te zoeken, zij zullen je graag verder 
helpen. De coördinatoren staan in bijlage II 
 
 

4. De rol van het hoofd technische zaken 
 
Het Hoofd Technische Zaken stelt samen met de coördinatoren de trainers voor de 
prestatieve teams aan. Het HTZ houdt zich bezig met alle voetbaltechnische zaken, 
organiseert (trainers)cursussen, begeleidt trainers op voetbaltechnisch vlak, bekijkt 
wedstrijden om spelers te beoordelen en zorgt samen met de coördinatoren voor de 
indeling van de teams.  
 
 

5. Hoe komen de teamindelingen tot stand? 
 
Elk jaar is er weer discussie rond het indelen van spelers.  Veel ouders zien hun kinderen 
het liefst zo hoog mogelijk voetballen. Niet voor alle spelers is dit echter weggelegd. De 
doelstelling van de Venlosche Boys is dan ook het met zoveel mogelijk zelf opgeleide 
spelers zo hoog mogelijk te voetballen en tevens de overige leden allemaal op hun eigen 
niveau of in een team waarin ze zich prettig voelen te laten spelen. Hieronder is de 
procedure uitgelegd: 
  
Vanaf het seizoen 2018-2019 starten we met een pilot mbt de geboortemaand. De 
eerste lichting die we gaan indelen op basis van geboortekwartaal zijn de mini’s die 
overstappen naar de o’8. 
 
Het 2de jaar trekken we dit door. Op moment van schrijven is nog niet bekend op welke 
leeftijd we t.z.t. gaan selecteren voor de 1ste teams. Uiteindelijk hopen we zo minder 
talent te verliezen en iedereen eerlijker te kunnen beoordelen. 
  
Wat is de procedure? 

1. Vanaf de seizoenstart worden alle elftallen doorlopend bekeken door de 
coördinatoren en het HTZ.  

2. Tijdens de winterstop hebben alle trainers een gesprek met de coördinator om de 
ontwikkeling van elke speler te bespreken. Dit gebeurt op basis van een 
beoordelingsformulier 
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3. Aan het einde van het seizoen vullen de trainers nogmaals het 
beoordelingsformulier in. 

4. Aan het einde van het seizoen is er tevens een afsluitende gezamenlijke 
trainingsweek waarin alle trainers, keeperstrainers, coördinatoren, HTZ e.a. 
meekijken. Dit  om het seizoen af te sluiten maar het is tevens de gelegenheid 
voor nieuwe leden de kans zich te laten zien aan de trainers. 

5. Aansluitend zijn de teamindelingsvergaderingen met alle betrokkenen waarin 
alle leiders en trainers input kunnen geven. Gedurende het seizoen trainen alle 
leeftijdscategorieën eens per maand gezamenlijk volgens een schema.  

6. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Het is 
nadrukkelijk niet zo dat wanneer een kind niet de selectie haalt hij/zij buiten 
beeld is. Alle trainers, HTZ, coördinatoren en keeperstrainers blijven continu 
bezig met  het ontwikkelen en beter maken van alle spelers. 

Streven is om voor de zomervakantie de indeling van de teams klaar te hebben. De 
trainers van de selectie teams krijgen in de voorbereiding nog de kans om hun keuzes te 
bepalen. De trainers hebben op het beoordelingsformulier aan kunnen geven wat de 
wensen zijn van spelers t.a.v. het team waarin ze willen spelen. 
  
NB: Het maken van teams voor het nieuwe seizoen is een zeer lastig en tijdrovend 
proces. We willen recht doen aan alle wensen en kwaliteiten van spelers. De club doet er 
alles aan om het indelingsproces zo open, eerlijk en transparant mogelijk te maken. De 
uiteindelijke beslissing van de teamindeling is aan de HTZ in samenspraak met de 
coördinatoren  De club zal dan ook nooit ingaan op “eisen” van ouders. Wel proberen we 
te voldoen aan wensen maar garanderen kunnen we echter niets……………. 
 
 

 
6. Alles rondom de wedstrijden 

 
De JO19-1, JO17-1, de JO15-1, de JO13-1 en de JO11-1 spelen gedurende het seizoen een 
volledige competitie in een poule met max 14 teams. Overige teams beginnen met een 
halve competitie in een poule met max 10 teams. Na de winterstop worden deze 
recreatieve teams opnieuw ingedeeld op grond van de resultaten van deze reeks. Ze 
spelen dan weer een halve competitie in een poule met max 10 teams.  

 
In principe hanteert de KNVB de regel dat de bovenste drie team promoveren naar een 
hogere klasse en de laagste drie teams degraderen of worden ingedeeld bij ander teams 
die in de eerste ronde bij de laatste drie eindigen.  
 
Wat verwachten wij van de jeugdleiders/coaches bij Venlosche Boys bij (thuis 
wedstrijden): 

- Er wordt met respect gebruik gemaakt van alle faciliteiten. 
- De kleedkamer van zowel je eigen team als die van de tegenstander worden 

beide gecontroleerd en schoon achter gelaten. De teams mogen niet alleen 
gelaten worden en controle wordt gedaan door leider of coach van het team. Niet 
naleven van deze regels worden geregistreerd door de mensen van het 
wedstrijdsecretariaat.  
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- Na de wedstrijd wordt de sleutel en eventuele ballen weer bij het 
wedstrijdsecretariaat  ingeleverd. 

- De uitslag wordt door de scheidsrechter vastgelegd via de KNVB app 
wedstrijdzaken 

- Eventueel bij de e- en f-pupillen: goals terugzetten / van het veld halen 
 
Alles rondom wedstrijden, toernooien, wedstrijden bij aanvang van het seizoen 
(oefenwedstrijden) wordt geregeld en gecoördineerd door de wedstrijdsecretaris van 
de jeugd. Oefenwedstrijden tijdens het seizoen kunnen alleen in overleg met de 
wedstrijdsecretaris van de jeugd worden geregeld. Elke oefenwedstrijd, ook uit, dient te 
worden afgestemd met de wedstrijdsecretaris van de jeugd.  
 
JO-9 
Teams van max 10 kinderen 
Speeltijd  2 x 20 min speeltijd 
Veldbezetting 7x7 
Rust op het veld 
 
JO-11 
Teams van max 10 kinderen 
Speeltijd  2 x 25 min speeltijd 
Veldbezetting 7x7 
Rust op het veld 
 
Jo-13 
Teams van max 15 kinderen 
Speeltijd  2 x 30 min speeltijd 
Veldbezetting 11x11 
Rust in de kleedkamer 
 
JO-15 
Teams van max 15 kinderen 
Speeltijd  2 x 35 min speeltijd 
Veldbezetting 11x11 
Rust in de kleedkamer 
 
JO-17 
Teams van max 15 kinderen 
Speeltijd  2 x 40 min speeltijd 
Veldbezetting 11x11 
Rust in de kleedkamer 
 
JO-19 
Teams van max 15 kinderen 
Speeltijd  2 x 45 min speeltijd 
Veldbezetting 11x11 
Rust in de kleedkamer 
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7. Alles rondom trainingen 
 
Alle jeugdelftallen trainen twee maal per week. Het trainingsschema staat op de website. 
Bij slecht weer kunnen trainingen worden afgelast. Ook kan het zijn dat er een aantal 
trainingen wel doorgaat, bijvoorbeeld die op het kunstgrasveld. Er kan ook een 
alternatief schema opgezet worden.  
  
De trainingen worden gegeven door de jeugdtrainers, veelal enthousiaste vaders en 
moeders aangevuld met spelers uit de JO-19, JO-17 en JO-15 en seniorenteams. De 
vrijwilligerscommissie probeert er voor te zorgen dat bij ieder team  twee 
trainers/leiders aanwezig zijn. Het hoofd technische voetbalzaken is verantwoordelijk 
voor de trainers van de selectie elftallen. 
 
Trainen is onderdeel van het voetballen. Van spelers wordt verwacht dat ze op tijd 
aanwezig zijn. Daarbij hoort dat als een speler niet kan dat hij zich netjes afmeldt bij de 
trainer. Wat verwachten wij van de jeugdtrainers bij Venlosche Boys: 

- Het ophalen en terugbrengen van het trainingsmateriaal en het op een nette 
manier omgaan met deze materialen. 

- Het op tijd starten en beëindigen van de trainingen. Zodat ook de overige teams 
weer op tijd kunnen beginnen met hun trainingen. 

- Het open en dicht maken van de kleedkamers en ook zorg dragen dat deze 
schoon en netjes achter blijft na gebruik. Zo hebben onze vrijwilligers van de 
MATAC minder werk met poetsen. 

- De gebruikte sleutels weer netjes op het bord terug hangen. 
 
Keeperstrainingen 
Binnen de Venlosche Boys is een aparte groep trainers actief die specifiek aandacht 
besteed aan de keepers, dit geldt voor alle jeugd elftallen. Alle vaste keepers van de 
teams krijgen naast hun teamtraining wekelijks een extra keeperstraining. Het team 
keeperstraining coördineert de ontwikkeling van de keepers in alle teams, in overleg 
met de teamtrainers en selecteren ook de keepers voor de selectieteams.  
 
We streven ernaar om voor alle keepers van de club een volwaardige keeperstraining te 
verzorgen. Deze vinden plaats op woensdagavond. Eerstejaars F spelers krijgen geen 
keeperstraining aangezien deze kinderen nog te vaak switchen tussen voetbal en 
keepen: bij de F jeugd is het rouleren per wedstrijd of per helft van keeper gebruikelijk. 
De gegevens van de coördinator van de keepersopleiding staat in bijlage. 
 
 
 

8. Alles rondom wedstrijdkleding 
 
De Venlosche Boys voetballen al jaren in hetzelfde herkenbare tenue: 
 
Shirt: Oranje met zwarte verticaal blok. 
Broek: geheel wit. 
Kousen: Zwart met oranje bovenkant. 
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Scheenbeschermers zijn zowel tijdens wedstrijden als trainingen verplicht. Ook voor de 
mini’s en de F’jes. 
 
De wedstrijdkleding wordt vanaf seizoen 2018-2019 verzorgd door de club via het 
kledingfonds. Voor aanvang van de eerste wedstrijd ontvangen al deze teams via de 
leider een ‘teamtas’ waarin voor iedereen een Boys-shirt, -broek en -sokken inzitten. Je 
hoeft dit dus zelf NIET aan te schaffen. De geregistreerde leiders en trainers van de 
deelnemende teams zullen een trainingspak en softshell-jas ontvangen. Het 
kledingfonds zorgt ervoor dat onze leden en leiders/ trainers er keurig bijlopen. 
 
Elk jeugdlid (met uitzondering van de mini’s) en G-speler betaalt € 20,- per seizoen aan 
het kledingfonds. Geregistreerde leiders/trainers betalen een borg van € 20,- voor de 
kleding, die ze terugkrijgen bij inlevering van de kleding aan het eind van elk seizoen. Zij 
betalen dus niet mee aan het kledingfonds, maar worden op deze manier extra 
gewaardeerd als vrijwilliger.  
 
Aan het begin van het seizoen krijgt elk lid via de teamtas - waarvoor de leider/trainer 
tekent - een shirt, short en kousen. De leider/trainer ontvangt tevens het trainingspak 
en een softshell-jas. Aan het eind van het seizoen wordt alle kleding van de leden door 
de leider/trainer via de teamtas en het trainingspak en de softshell-jas door de 
trainer/leider weer ingeleverd. Alle kleding blijft eigendom van de vereniging en wordt 
aan het begin van ieder seizoen via de trainer/leider in bruikleen gegeven aan de team 
 
Vaak weet je als trainer al of de tegenstander ook oranje shirts aan heeft.  Geef dan tijdig 
door aan de MATAC dat je reserveshirts aan wilt. Dat kan door voor vrijdag een mailtje 
te sturen aan matac@venloscheboys.nl 
 
 
 

9. Alles rondom het wedstrijdsecretariaat 
(thuiswedstrijden) 

 
Alle benodigde info voor wedstrijden die bij Venlosche Boys plaatsvinden zijn te halen 
bij het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat bevindt zich achter in de kantine, 
in de zogenaamde bestuurskamer. Mocht je op wedstrijdendagen vragen hebben kun 
je ten alle tijden hier terecht. De zaken die je op de wedstrijddag tijdens 
thuiswedstrijden bij het wedstrijdsecretariaat kan ophalen of kan doen zijn: 
 

- Afhalen vlaggen en wedstrijdballen voor scheidsrechters 
- Ophalen sleutels kleedlokalen (borg) 
- Aanmelden uitteams 

 
 
 
 

 

mailto:matac@venloscheboys.nl
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10. Spelerspasjes en het digitale 
wedstrijdformulier 

 
Het wedstrijdformulier staat tegenwoordig in de KNVB Wedstrijdzaken App. Spelers 
staan er ook in middels hun digitale spelerspasje. Trainers moeten voorafgaand aan de 
een wedstrijd op het wedstrijdfomulier aangeven wie er speelt. De aanvoerder moet dit 
accorderen. Vervolgens moet het formulier verzonden worden aan de official en kan het 
niet meer gewijzigd worden. Na de wedstrijd legt de official de uitslag vast.  
 
 
 
 

11.  Alles rondom toernooien 
 
Gedurende het seizoen bestaat de mogelijk om deel te nemen aan een of meerdere 
toernooien. Leiders of trainers van elk team ontvangen gedurende het seizoen diverse 
malen een overzichtslijst waar alle binnengekomen toernooien op vermeld staan. 
Tevens is het natuurlijk mogelijk om zelf een toernooi aan te dragen.  Aan de toernooi 
coördinator kan worden aangegeven aan welk toernooi men wilt deelnemen dan zal zij 
voor de inschrijving zorgen. Eventuele inschrijfkosten zijn voor rekening van de teams 
zelf. Het streven is om elk team minimaal aan twee toernooien per seizoen te laten deel 
nemen.  Tevens zijn de teams verplicht om aan de eigen Venlosche boys toernooien deel 
te nemen.  De contactpersonen voor de toernooien vind je in bijlage.  
 
 

12. Regels rond en op de accommodatie  
 
De Venlosche Boys heeft een prachtig Sportpark, het is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om het er schoon en netjes te houden: Lever de kleedkamers 
geveegd en droog op. Het is verboden te roken in de kantine en de kleedlokalen. 
De dug-outs zijn bestemd voor de trainer en de wisselspelers, toeschouwers horen 
achter het hek te staan. De MATAC verzorgt het onderhoud aan de velden en de 
accommodaties. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de materialen. Voor de gegevens van 
de MATAC zie de bijlage ! 
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13. Afgelastingen 
 
Bij slecht weer worden op zaterdagochtend de velden van Venlosche Boys (net als van 
alle verenigingen) gekeurd iom de gemeente. Deze persoon bepaalt of er gespeeld kan 
worden. Omstreeks 8.15 uur is bekend welke wedstrijden door kunnen gaan. Zodra er 
afgelastingen bekend zijn worden deze op de website geplaatst en worden alle trainers 
via whatsapp op de hoogte gesteld. Indien vrijdagavond al duidelijk is dat er sprake is 
van een al gehele afgelasting, staat dit op NOS teletekst en op de website van de 
Venlosche Boys. 
 

 

14. Boetes en reiskosten 
 

Boetes. Indien een speler een gele kaart (€ 6,70 te indexeren) of rode kaart (€13,10 te 
indexeren ) krijgt, volgen er boetes. Elke kaart wordt gemeld bij de KNVB. De KNVB 
incasseert de boetes bij de Venlosche Boys. De leider van het team krijgt hiervan bericht. 
De speler in kwestie dient het bedrag contant aan de leider af te dragen.  Deze 
overhandigt het geld weer aan de Venlosche Boys (voor de contactgegevens zie de 
bijlage). 
 
Reiskosten.  Reiskosten kunnen gedeclareerd worden. Declaraties kunnen worden 
ingediend als de totale afstand (heen- en terugreis) groter is dan 100 km. De reisafstand 
wordt gemeten van sportpark Alde Wielerbaan naar het sportpark van de 
tegenstander.  De vergoeding bedraagt € 0,12 per gereden kilometer. Het 
declaratieformulier staat op de site van de Venlosche Boys. Per wedstrijd kunnen 
ten hoogste door 4 chauffeurs een declaratie ingediend worden. Elk formulier moet door 
de leider van het elftal voor akkoord getekend worden 
 
 
 

15. Alles rondom lidmaatschap, contributie en de 
vrijwilligersbijdrage 

 
Om de ledenadministratie up-to-date te houden is het van groot belang dat wijzigingen 
in de gegevens, denk aan verhuizen, wijziging telefoonnummer, wijziging emailadres 
etc., door worden gegeven aan de Ledenadministratie. Vaak worden wijzigingen 
doorgegeven aan de leider of trainer. Maak de speler of ouder/verzorger erop attent dat 
dat niet voldoende is en dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor het doorgeven van de 
mutatie aan de ledenadministratie. Ook als iemand wenst te worden uitgeschreven dient 
dit te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Dit kan via het daarvoor 
bestemde formulier op de website of per mail aan ledenadministratie@venloscheboys.nl 
 
De contributie wordt aan het begin van het seizoen geïnd. De hoogte is afhankelijk van 
de categorie waartoe de speler behoort. Een speler die op 15 augustus niet aan zijn 
contributieverplichting heeft voldaan, wordt uitgesloten van trainingen en wedstrijden 
totdat de contributie is voldaan. Spelers die in de loop van het seizoen instromen betalen 
naar rato. Indien een speler in de loop van het seizoen stopt, bestaat er geen recht op 

mailto:ledenadministratie@venloscheboys.nl
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teruggave van contributie. Als er sprake is van stoppen vanwege overmacht, 
calamiteiten of anderszins bijzondere omstandigheden, kan het betreffende lid een 
verzoek aan het bestuur richten om een deel van de betaalde contributie terug te 
krijgen. Alle informatie de contributie betreffende is terug te vinden op de website.  
 

De vrijwilligersbijdrage 

Alle leden, behalve spelers van het G-team, ereleden en steunende leden betalen vanaf 
het seizoen 2017/2018 een vrijwilligersbijdrage van € 35. Dit bedrag kan worden 
terugverdiend. Dat kan op twee manieren: 

1. Door actief te worden als vrijwilliger (trainer, leider, commissie- of bestuurslid) 
2. Door je op te geven voor een kantinedienst.   

Spelers (of ouders van spelers tot en met de o-15 categorie) die geen vrijwilliger zijn bij 
de Venlosche Boys kunnen zich opgeven voor een taak. In de praktijk komt dat neer op 
het draaien van twee kantinediensten (twee keer vier uur). Alle spelers van de 
Venlosche Boys (of ouders van spelers tot en met de o-15 categorie), kunnen zich 
hiervoor opgeven, met uitzondering van 

- Geregistreerde vrijwilligers; 
- Steunende leden; 
- Ereleden en  
- G-voetballers  

U kunt zich via de website  opgeven om in aanmerking te komen voor het draaien van 
kantinediensten. Na opgave wordt u ingepland en via de mail uitgenodigd. 
Roosterindeling vindt plaats door de kantinecommissie van de Venlosche Boys. Indien je 
ingedeeld wordt op een moment dat je niet kunt, kun je aan de kantinecommissie 
verzoeken een andere datum  te kiezen. Je mag ook ruilen, maar alleen met instemming 
van de kantinecommissie. 

Helaas hebben wij moeten constateren dat in de praktijk met name de kantinediensten 
niet goed ingevuld werden. Het bestuur van de Venlosche Boys heeft daarom besloten 
tot het invoeren van een vrijwilligersbijdrage.  

Hoe werkt dit? 

Aan het begin van het seizoen wordt alle leden (behalve steunende leden, ereleden en G-
voetballers) boven op de jaarlijkse contributie € 35,00 aan vrijwilligersbijdrage 
afgeschreven 

Geregistreerde vrijwilligers krijgen dit bedrag voor 1 december van hetzelfde jaar terug 
gestort op hun rekening. Iedere speler (of ouders van spelers tot en met de o-15 
categorie) die daadwerkelijk twee kantinediensten heeft gedraaid (hiervoor wordt een 
apart administratie bijgehouden) krijgt het bedrag voor 30 juni terug gestort op zijn of 
haar rekening.  

Het uitvoeren van kantinediensten voor ouders is gemaximeerd op 1 taakplicht per 
gezin, ongeacht het aantal kinderen t/m de O15-categorie (kinderen in O17, O19 en 
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senioren categorie hebben hun eigen taakplicht). De duur van een taakplicht is ongeveer 
8 uur per seizoen.  

Een ‘taakplichtige’ kan via de website zijn taak ‘afkopen’. Hij / zij wordt dan niet 
ingepland en krijgt uw € 35,00 dus NIET terug.  

 

16. Regels omtrent het douchen 
 
Het beleid rond douchen bij de Venlosche Boys is helder: douchen na wedstrijden is 
verplicht voor ALLE spelers. Het is uit hygiënisch oogpunt niet toegestaan te douchen 
met kledingstukken aan. 

  
 
 

17. Scheidsrechters  
 
De Venlosche Boys heeft een actieve groep enthousiaste jeugdscheidsrechters die de 
meeste thuiswedstrijd van de prestatieve teams fluiten, dit is een service en geen recht. 
Zonder scheidsrechter moet het team zelf iemand aanstellen, dat is vaak een trainer of 
leider maar dat hoeft natuurlijk niet. We adviseren leiders die niet zelf willen fluiten een 
vrijwilliger te regelen bij het begin van het seizoen zodat je niet voor verassingen komt 
te staan. 
  
De scheidsrechters stellen zich voor bij de leiders van beide teams. Zij staan er correct 
op en dragen hun scheidsrechter tenue. Bij koud weer mag een trainingsbroek gedragen 
worden. (evt. handschoenen/muts) Zij fluiten de wedstrijden en organiseren eventueel 
voor de F- en E jeugd het strafschop schieten na de wedstrijd. Na de wedstrijd geven zij 
de stand in op de PC samen met de leiders en verzenden het digitale wedstrijdformulier. 
Scheidsrechter moeten voor de wedstrijd de pasjes controleren (of de gegevens kloppen 
met de opgaves op het digitale wedstrijdformulier) en mogen de pasjes op het veld 
controleren (face to face). 

Scheidsrechters hebben de mogelijkheid een gele of rode kaart uit te delen. De club zal 
de kosten van deze kaarten (zie paragraaf 14) ALTIJD op de speler verhalen. Daarnaast 
zijn er ook categorieën waarbij gewerkt wordt met een tijdstrafregeling zoals hieronder 
aangegeven. De scheidsrechter is verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen.  

1. Tijdstraf kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in de categorie A van 
het veldvoetbal. Tot de categorie A behoren: 

• mannen veldvoetbal standaard Topklasse tot en met de 6e klasse 
• mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse 

(voor district Zuid II ligt de grens bij de reserve 4e klasse) 
• vrouwen veldvoetbal Eredivisie vrouwen tot en met derde klasse 
• A-, B-, C-junioren eredivisie tot en met de eerste klasse 
• D-pupillen eerste divisie tot en met Hoofdklasse 
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2. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met uitzondering van de D-pupillen 
categorie A (geen tijdstrafregeling), geldt een tijdstraf van 5 minuten. 
 
 
 
 

18. Regels rond het doorschuiven van jeugdspelers 
 

De Venlosche Boys: dat zijn we samen. Winnen is leuk, maar in de jeugd is opleiden 
belangrijker dan winnen. Elk jaar ontstaan er situaties waarin de teams elkaar moeten 
helpen als gevolg van blessures of andere oorzaken. Je bent als leider of trainer verplicht 
mee te werken aan een vraag van een ander team, met in acht neming van de volgende 
regels: 
 
Als een eerste team (JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1, JO11-1, JO9-1) een speler nodig 
heeft is de volgorde als volgt: 

1. Trainer van een eerste elftal bepaalt of hij een speler nodig heeft en wie hij 
daarvoor wil meenemen. 

2. Kiest hij een speler uit een ander 1e elftal (JO19-1 kiest iemand uit JO17-1) dan 
kan stap 1 zich herhalen. 

3. Kiest trainer een speler uit een 2e elftal (JO19-1 kiest uit JO19-2) dan mag de 
JO19-2 vervolgens kiezen uit de JO19-3 etc.  

4. Alleen het 2e seniorenelftal kan een speler uit een 1e elftal nemen (namelijk de 
a1). 

5. Als een 2e team of lager (JO19-2, JO19-3, JO17-2 etc..) een speler nodig heeft dan 
moeten trainers van de gehele laag eerst onderling proberen de zaak te regelen 
waarbij de volgende in eerste instantie is: JO15-2 leent een speler uit de JO15-3 
etc. 

6. Heeft het laagste team in de laag een speler nodig dan is de volgorde als volgt: de 
trainer vraagt binnen de laag en daarna pas het 2e elftal van de volgende laag.  
(bijvoorbeeld: de JO13-4 heeft een speler nodig en vraagt eerst binnen de eigen 
laag, Lukt dit niet dan pas vraagt men aan de volgende laag.  

 
Algemeen: trainers proberen eerste onderling op bovenstaande manier de problemen 
op te lossen. Komen de trainers er samen niet uit wordt de coördinator ingeschakeld. 
 
Uitzonderingen zijn altijd mogelijk maar vinden slecht plaats na goedkeuring en overleg 
met het hoofd technische zaken . 
 

 
19. Regels rond Betaald Voetbalclubs (BVO’s) 
 

Elk jaar gaan er spelers van de club richting betaald voetbalclubs (VVV – Fortuna Sittard 
enz. ) Als club werken wij hier graag aan mee en we zijn daar ook trots op. Spelers 
worden daar nog beter opgeleid en mochten ze het betaald voetbal niet halen hopen we 
dat ze weer terug keren richting onze club 
 
Afspraken: 
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1. Wanneer een scout van een BVO zich op het sportterrein bevindt dient hij zich 
eerst te melden. 

2. Indien de scout interesse heeft in een speler verloopt de communicatie altijd via 
de club / hoofd opleiding (dus nooit via BVO en ouders onderling) 

3. De club moet altijd toestemming geven voor deelname aan een activiteit van een 
BVO. 

4. Zolang een speler nog niet bij een BVO speelt maar “slechts” meetraint gaat een 
Venlosche Boys wedstrijd (competitie of beker) altijd voor een activiteit bij een 
BVO tenzij de Venlosche Boys bij uitzondering toestemming geeft om toch deel te 
nemen. 

5. Voor informatie kunnen ouders zich ten alle tijden wenden tot de hoofdopleiding. 
 
 
 
 
 

20. Regels rond aanmelden /  afmelden en 
wachtlijsten 

 
Tijdens het seizoen ontvangen we veel nieuwe aanmeldingen. Om alles in goede banen 
te leiden hanteren we onderstaande afspraken: 
 

1. Wil je bij Venlosche Boys voetballen dan dien je je in te schrijven via de 
website. 

2. Alle inschrijvingen komen binnen bij de ledenadministratie. 
3. De ledenadministratie stuurt de vrijwilligerscommissie elke eerste van de maand 

een overzicht met nieuwe leden. De Vrijwilligerscommissie nodigt alle nieuwe 
leden uit voor een welkomsgesprek. Elke tweede dinsdag van de maand vinden 
deze gesprekken plaats. Nieuwe leden en hun ouders worden nadrukkelijk 
gevraagd om vrijwilligerswerk te doen. Deelname aan de gesprekken is verplicht. 
Zonder deelname worden spelers NIET in een team geplaatst. 

4. De vrijwilligerscommissie geeft via de ledenadministratie aan de coördinatoren 
door wie er op gesprek is geweest. De coördinatoren kijken of er ergens in een 
team plaats.  

5. Spelers mogen altijd drie keer mee trainen om te kijken of ze echt bij de 
Venlosche Boys willen voetballen. Voor mini-F ‘jes wordt deze regel ruimer 
geïnterpreteerd. 

6. Coördinatoren nemen vervolgens contact met de speler op. 
7. Vaak zitten de teams vol en kan de coördinator pas aan het einde van het seizoen 

beslissen of er ergens definitief plaats is. 
8. Aan het einde van het seizoen vinden de selectiewedstrijden plaats waar de 

wachtlijstspelers voor uitgenodigd worden. Je traint/speelt dan gedurende 1 
week mee. 

9. Bij de daaropvolgende teamindelingen wordt dan definitief besloten of je lid kunt 
worden en kunt spelen in een van de teams. 
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21. Kantine 
 

De kantine, het clubhuis voor alle leden en ouders, is geopend op zaterdagen, 
(wedstrijd)zondagen en op de maandagavonden, dinsdagavonden en vrijdagavonden.  
Er is een kantinecommissie die alle zaken rond de kantine regelt. Om de kantine te 
gebruiken voor feestjes, besprekingen, vieringen van kampioenschappen e.d. is het 
maken van een afspraak noodzakelijk. De contactgegevens van de kantine coördinator 
staan in bijlage. 
 
Ouders die geen vrijwilligerswerk doen worden verzocht kantinediensten te draaien. 
Regels zijn opgenomen in het vrijwilligersregelement op de website 
 
 

22. Vertrouwenspersoon 
 

Sinds het seizoen 2004-2005 kennen we binnen onze vereniging de functie van een 
vertrouwenspersoon. Hier kan je als trainer/ leider of ouder terecht met zaken die 
bemiddeling en / of een oplossing behoeven. De vertrouwenspersoon stelt zich op als 
onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem ter ore komt vertrouwelijk behandelen. 
Eventuele maatregelen en/of straffen zijn een zaak van het bestuur, niet van de 
vertrouwenspersoon.  De gegevens van de vertrouwenspersoon staan in bijlage en op de 
website. 
  
 
 
 

23. Het vrijwilligersbeleid 
 
De Venlosche Boys kennen een vrijwilligerscommissie. Deze commissie werkt volgens 
een vast beleidsplan met als doel bestaande vrijwilligers zo lang mogelijk prettig bij de 
Venlosche Boys te laten functioneren. Ook is het hun taak nieuwe vrijwilligers te vinden 
en vrijwilligers die afscheid nemen van de club te bedanken. Ook worden er activiteiten 
georganiseerd om bestaande vrijwilligers te belonen en te bedanken voor hun inzet. 
Hiervoor wordt oa elk jaar een vrijwilligersfeest georganiseerd. Alle vrijwilligers die 
geregistreerd staan in sportlink (via de ledenadministratie) krijgen hiervoor een 
uitnodiging.  Elke vrijwilliger van de Venlosche Boys dient zich als vrijwilliger te 
registreren (vrijwilligers worden hier automatisch op geattendeerd door de 
ledenadministratie) waardoor men ook verzekerd gedurende het uitoefenen van 
vrijwilligerstaken. 
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24.  Ongevallen / EHBO 
 
Ook bij voetbal gebeuren ongelukken. Koeling middels water kan de eerste pijn 
verzachten. In gevallen van ernstige verwondingen kan besloten worden de speler naar 
de EHBO te brengen of in noodgevallen een ambulance te bellen. In de gang bij het 
ballenhok hangen: 
 

- Een brancard 
- Een defibrillator 
- Een EHBO set 

 
In bijlage zijn hier foto’s van opgenomen 
 
 
 

25.  Disciplinaire maatregelen 
 
Je mag als trainer tot op zekere hoogte ZELF sancties opleggen aan een speler die zich 
niet aan de regels kan houden (onbehoorlijk gedrag voor of na de wedstrijd of training, 
misdragingen in het kleedlokaal, agressief gedrag (inclusief schelden) naar medespelers 
of de tegenstander, niet op komen dagen op trainingen of wedstrijden etc.). Te denken 
valt aan het niet meespelen van een wedstrijd of een training. 
 
Houden de misdragingen aan, dan dient het bestuur ingeschakeld te worden. Het 
bestuur is bevoegd schorsingen of boetes op te leggen en desnoods een speler van de 
club te verwijderen. 
 

 
26. Regels en afspraken rond omkleden / 

kleedkamers meisjes 
 

Bij gemengde elftallen zal het wedstrijdsecretariaat er altijd voor zorgen dat meisjes / 
dames een aparte kleedkamer ter beschikking hebben die afgesloten kan worden.  
Sleutel dient na afloop bij het wedstrijdsecretariaat ingeleverd te worden. 
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BIJLAGE 1  ORGANISATIESTRUCTUUR 
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BIJLAGE 2  CONTACTPERSONEN  
 
MATAC 
John Jacobs 
Tel. 06-20975069 
matac@venloscheboys.nl 
 
Boeten en reiskosten 
Frank Ebus 
Tel. 06-27003269 
jeugdpenningmeester@venloscheboys.nl 
 
Kantinecommissie 
Yvonne Gubbels 
Tel. 06-18600117 
kantinevb@gmail.com 
 
Vrijwilligerscommissie 
Frank Verkoijen 
Tel. 06-36069296 
vrijwilligers@venloscheboys.nl 
 
Coördinator vrijwilligerstaken 
Jeroen Opheij 
Coordinator-vrijwilligerswerk@venloscheboys.nl 
 
Keeperstrainingen 
Marco Faessen  
marcoensaskia@ziggo.nl  
06-16338959  

 
Hoofd technische commissie 
Arjen Winterman 
Tel. 06-27003299 
awinterman@hotmail.com 
 
Ledenadministratie 
Leon Versteilen 
Tel. 06-49798053 
ledenadministratie@venloscheboys.nl 
 
Coördinator selectie 
 John Duijf  
06-37284722 
johnduijf60@hotmail.com 
 
Coördinator recreatieve senioren 
Rob Huibers 
robhuibers_88@hotmail.com 
06-10266559 
 
Coördinator G-afdeling 
Arno Beckers 

mailto:matac@venloscheboys.nl
mailto:jeugdpenningmeester@venloscheboys.nl
mailto:kantinevb@gmail.com
mailto:vrijwilligers@venloscheboys.nl
mailto:Coordinator-vrijwilligerswerk@venloscheboys.nl
mailto:marcoensaskia@ziggo.nl
mailto:awinterman@hotmail.com
mailto:ledenadministratie@venloscheboys.nl
mailto:johnduijf60@hotmail.com
mailto:robhuibers_88@hotmail.com
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arnobeckers@ziggo.nl 
06-55874383 
 
Technische Coördinator Bovenbouw 
Jack Maas 
Jmaas71@ziggo.nl 
06-54365977 
 
Technische Coördinator Onderbouw 
Tom Assel 
Tassel72@gmail.com 
06-36144747 
 
Coördinator recreatieve jeugd 
Rohalt Keller  
06-10420160 
jeugd@venloscheboys.nl 
 
Coördinator Mini-pupillen 
Eric Verstappen 
minipupillen@venloscheboys.nl 
06-22750204 
 
Commissie Normen en Waarden 
Wendy van Ulft 
06-48255952 
wendyvanulft@gmail.com 
 
Vertrouwenspersoon 
Mo Addarrazi 
Tel: 06-5555 5404  
m.addarrazi@kpnplanet.nl 
 
Wedstrijdsecretaris 
Corne van Gils 
Tel. 06-27055238 
cvangils@home.nl 
 
Thuistoernooien 
Corne van Gils 
Tel. 06-27055238 
cvangils@home.nl  
 
Uittoernooien 
Daisy Cool  
Uittoernooien@venloscheboys.nl  
06-50855492 
 
Contactpersoon bestuur 
Tim Versteilen 
Tel. 06-11056632 
Timversteilen@hotmail.com 
 
  

mailto:arnobeckers@ziggo.nl
mailto:Jmaas71@ziggo.nl
mailto:Tassel72@gmail.com
mailto:jeugd@venloscheboys.nl
mailto:minipupillen@venloscheboys.nl
mailto:wendyvanulft@gmail.com
mailto:m.addarrazi@kpnplanet.nl
mailto:cvangils@home.nl
mailto:cvangils@home.nl
mailto:Uittoernooien@venloscheboys.nl
mailto:Timversteilen@hotmail.com
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BIJLAGE 3 INFORMATIE OVER LICHTMASTEN 
 
De volgende velden zijn voorzien van lichtmasten 
 

- Trainingsveldje bij hoofdingang 
- P0 en P1 
- Kunstgrasveld 
- Kunstgrasveld VOS 

 
Hieronder staat beschreven hoe ze aan- en uitgezet dienen te worden: 
 
Trainingsveld (veldje bij hoofdingang): lichtschakelaar zit in entreegebouwtje bij de 
ingang (sleutel hangt in de gang). Links in het ‘hok’ zit een stoppenkast, in het midden zit 
een zwarte schakelaar die omgezet dient te worden. 
 

 
 
 
Velden P0 en P1: schakelaars zitten in bakstenen huisje met groene deur. Hier zitten 
twee schakelaars in; rechts een moderne (rood/groene knop voor P0) en vooruit een 
‘ouderwetse schakelaar’ voor P1  
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Hierin bevinden zich de lichtschakelaars van P0 en P1 
 
 

 
Lichtschakelaar P0 

 
 

 
Lichtschakelaar P1 

 
 
De lichtschakelaar van het kunstgrasveld zit in lokaal 10 bij de kleedlokalen langs 
het kunstgrasveld. Hier zit meteen links van de ingang een schakelaar. 

 
Lokaal 10 links bij ingang kleedkamers kunstgrasveld 
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Lichtknop kunstgrasveld in lokaal 10 

 
 

 
De sleutel voor de verlichting van het kunstgrasveld van VOS hangt aan het bord. 
Bij het hoofdveld van VOS rechts van het pad bij de kantine staat een groen schakelkast.  
Aan de zijkant zie je 2 sleutelgaten zie foto: 
 

 
 
Het veld is in 2 delen te verlichten. 
Draai de sleutel tot je een klik hoort richting aan of uit 

1. Schakelaar veld A aanzetten 
2. 30 seconden wachten. 
3. Schakelaar B  aanzetten 
4. Schakelaar voor de wedstrijdverlichting nooit bij het trainen aanzetten, alleen bij 

officiële wedstrijden 
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BIJLAGE 4                INFORMATIE OVER BALLEN 
 
Elk team heeft een zak met trainingsballen. Hier staat ook op hoeveel ballen er in zitten. 
Zorg ook dat deze na afloop van de training nageteld worden. Zodat het net weer 
compleet terug gehangen wordt.  Bal kwijt? Dit even melden bij de MATAC (zie bijlage).  
Is een bal stuk dit ook melden bij hem dan haalt de MATAC deze uit het net en vervangt 
hem. 
 

                     
Ballenpomp met gebruiksaanwijzing 

 

             
                                         

Ballenopslag A1, B1, C1, D1, G voetbal en de senioren                 Ballenopslag 1e en 2e team 
 
Verder hebben we 2 ballenlokalen (sleutels hangen aan de sleutelwand)  

1. Voor de E en F  bij de kleedlokalen van het kunstgrasveld (meteen links) 
2. Achter in de gang waar de sleutels hangen voor de overige teams.  
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BIJLAGE 5    SLEUTELBEHEER 
 
Als je trainer/leider krijg je van de Venlosche Boys een druppel/chip van de deur voor 
de materialen. Je betaald hier € 10,-- borg voor en deze krijg je weer terug als hij stopt 
als leider/trainer.  
 

 
Ingang materialenopslag middels ‘druppel /  chip’ 

 

 
Sleutelwand 

 
 

 
Nieuwe vormgeving sleutels 
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BIJLAGE 6    TRAININGSSCHEMA 
 
Elk wordt het volgende trainingsschema zoals dat op de website staat vermeld.  Dit 
schema hangt ook in de gang bij de materialenopslag: 
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Bijlage 7 warming-up jeugdteams Venlosche Boys 

bovenbouw  ( vanaf de o’12 ) 
 
 
Vanaf het seizoen 2018-2019 maken we gebruik van een warming up die door alle teams van de 
club uitgevoerd dient te worden. Deze warming up is tot stand gekomen mmv onze medische 
partner: Funqtio. 
 
 
Locatie op het veld: 

 
Indeling:  
Een warming up bestaat uit 2 gedeeltes. Een “algemeen” en een “sportspecifiek” gedeelte. 
 
Algemene warming up gedeelte 

• Dynamische loopvormen → activering van alle spiergroepen (max. 7 minuten) 
• Dynamisch rekken → vergroten bewegingsuitslag gewrichten (max. 3 minuten) 

 
Sport-specifieke warming up gedeelte 

• Passen en afwerken → wennen aan sportbelasting (5 minuten) 
• Partijvorm → opwarmen richting hoog intensieve belasting (5-10 minuten) 

 
Dynamische loopvormen  
Er worden 2 rijen van 3 pionnen uitgezet (onderlinge afstand 10mtr)  

• Heenweg oefeningen, terugweg joggen 
2x Hakken – billen / knie heffen  
2x sluitpas (halverwege wisselen)  
2x kruispas (halverwege wisselen) 
2x arm zwaaien (voorwaarts en achterwaarts 
2x springen en koppen 
2x lies losdraaien (naar binnen en buiten) 
 

• 2x Schaatsprongen → met korte voorvoet belasting 
2x Schaatsprongen → met diepe knie landing  
2x uitvalspassen tot de 2e pion.  
 

• 2x sprinten op 70-80% max. snelheid tot 3e pion  
• 2x ‘drijven’ met bal tot 3e pion en terug → estafette 
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Dynamisch rekken   
Aanvoerder is middelpunt van cirkel/kring.  
Gewrichten worden opgewarmd richting maximale bewegingsuitslag gedurende 10 seconden.  
 

1 Enkels   
2 Heupen 
3 Lage rug 
4 Schouders 
5 Hoofd 
6 5 sprongen met knieën richting de borst 

 
 

 
  Heupen    Lage rug   Schouders 
  
 
Passen en afwerken (wennen aan sportbelasting)  
 

 
 
Alle ballen liggen bij startpunt. De spelers verdelen zich over de (rode) pionnen.  De rest sluit 
aan bij het startpunt. (bij kleinere teams wordt de figuur gehalveerd).   
De bal wordt vanuit startpunt ingespeeld volgens aangegeven richting.  De ontvangende speler 1 
kiest vervolgens om via links of rechts verder te spelen. De 2e ontvanger speelt de bal diep naar 
speler 3. Speler 3 laat vervolgens de bal vallen voor de nummer 2 en deze werkt af. Speler 3 
haalt de afgewerkte bal en sluit aan bij het startpunt.   
De oefening start met het warm schieten van de keeper alvorens er ‘serieus’ wordt afgewerkt.  
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Positiespel (opwarmen richting hoog intensieve belasting) 
 

 
 
 

2 teams verdelen zich over het speelveld tussen de 6 pionnen (deze zijn ook gebruikt met de 
start van de warming-up in de hoek van het speelveld) Elk team heeft 1 kaatser. Deze neemt 
plaats in de kaatszone. Er wordt partijspel gespeeld waarbij de kaatser in de kaatszone niet kan 
worden aangevallen. (hoe vaak deze de bal mag raken wordt nader bepaald door de trainer)  
 
(Positiespel kan ook worden gespeeld met een ‘neutrale’ speler in het speelveld) 
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BIJLAGE 8 VOORBEELD VAN EEN GESPREK DAT JE ALS 
LEIDER OF TRAINER VOOR AANVANG SEIZOEN MET DE 
OUDERS MOET VOEREN (vanaf seizoen 2018 -2019) 

 
 

 
Het gesprek met de spelers en ouders, 
 

1) Opening en even voorstellen, trainer en leider  
 
Dit jaar zal de training geleid worden door een student van het Valuas college. Deze zal 
ondersteund worden door de trainer of leider van het team. Trainer & leider werken nauw 
samen; om duidelijkheid te geven naar de ouders kunnen we de taken als volgt op hoog niveau 
onderscheiden: 

a. Trainer:  
i. Verzorgt de trainingen. 
ii. Ouders assisteren trainer en nemen evt. trainingen over.  

 
b. Leider:  

i. leider houdt zich bezig met: 
1. Oefenwedstrijden 
2. Toernooien 
3. Uitstapjes/activiteiten 
4. Afgelastingen/veranderingen in wedstrijden; doorgeven aan 

ouders en spelers 
5. Communicatie van algemene zaken naar de ouders en 

coördinatoren 
6. Aanspreekpunt voor vragen/problemen 
7. Administratieve taken 
 

2) Selectie procedure  

- Spelers worden gerouleerd 
Verwachting nieuwe seizoen (tot aan winterstop) 

- 12 wedstrijden (9 competitie en 3 beker wedstrijden) 

- Wedstrijdduur 2 x 20 minuten 
Wisselbeleid 

- Wordt bepaald door de trainer 
Training (2 keer per week) 

- Vrije training op de maandagen 

- Vrije training op de woensdagen 

- 1* per maand zal er een groepstraining plaats vinden waarin alle kinderen 
van de JO9 gemixt zullen worden. 
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3) Adressenlijst 

We willen de (e-mail)-adressen lijst compleet maken. Leider vraagt de 
ontbrekende informatie op en zal de volledige lijst rondsturen. 

 
4) Normen en waarden  

a. We gaan fatsoenlijk met elkaar om, op en buiten het veld. Dit geldt ook voor 
elkaars spullen. 

b. Problemen tussen de jongens zelf oplossen als team 
c. Bij escalaties zal trainer/leider met de spelers spreken en worden ouders op 

de hoogte gesteld. 
d. Bij herhaaldelijk wangedrag kunnen sancties worden opgelegd. Dit is een 

taak van het jeugdbestuur.  
e. We geven handen aan de tegenstander voor en na de wedstrijd. 

 
5) Afmeldingen trainingen en wedstrijden 

a. JO9-4 is geen standaard team. Echter afmelden alleen als speler echt niet 
kan. Houdt rekening met (kinder)feestjes.  

i. Vakanties: zo snel mogelijk, minimaal een week van te voren 
ii. Feestjes: zo snel mogelijk, minimaal een week van te voren 
iii. Ziekte: zo snel mogelijk. Ook bij twijfel zo snel mogelijk doorgeven. 

b. Afmelden via de app. 
 

6) Scheidsrechter (NVP) 
Er wordt volgens de nieuwe regels van de KNVB gespeeld. 6 tegen 6. De 
wedstrijden worden geleid door een spelbegeleider. Bij de Venlosche Boys 
wordt deze rol vervuld door een speler van de C jeugd. 

 
7) Commentaar langs de lijn  

a. Geen negatief commentaar langs de lijn door ouders; niet naar spelers of 
begeleiding van de Venlosche Boys of tegenstander. Dit geldt ook naar 
ouders van de tegenstander.  

b. Positief aanmoedigen is natuurlijk fantastisch. 
c. Technische aanwijzingen worden door de trainer gegeven tijdens de 

wedstrijd. 
 

8) Zaaltraining 
27 januari 2018 ov 
3 februari 2018 
17 februari 2018 

 
 

9) Bij elkaar komen e.d.  
a. Trainingen: 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn indien mogelijk. We 

hebben begrip voor het feit dat het voor veel ouders lastig kan zijn daar 
trainingen al om 17.30 uur beginnen. Er wordt getraind op maandag en 
woensdag om 17.30 uur. Wij zorgen ervoor dat kleedlokaal #1 open is zodat 
hier eventueel omgekleed kan worden of de douche spullen neergezet 
kunnen worden. De trainingen zullen derhalve plaats vinden op de velden 
op het kunstgrasveld en aan de Postweg. Op Maandag op veld B 
(kunstgrasveld) en op woensdag op P0. 

b. Thuiswedstrijden: half uur voor aanvang aanwezig zijn in het kleedlokaal 
klaar in boys-kleding  

c. Uitwedstrijden: we hebben afgesproken dat de ouders afzonderlijk naar de 
accommodatie van de tegenstander rijden. Hier wordt op elkaar gewacht bij 
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de ingang van het sportpark. Ieder dient zich hier te verzamelen 30 minuten 
voor aanvang van de wedstrijd.  

d. De communicatie gaat via what’s App  
e. Te laat komen betekent dat je reserve staat.  

Dreig je te laat te komen, bel Guido zo snel mogelijk. 
 

10) Rijden bij uitwedstrijden.  
a. Gezien de leeftijd van de spelers gaan we ervan uit dat ouders meegaan 

met de spelers. In het geval van ouders geen vervoer hebben of niet mee 
kunnen zelf aangeven via de App en met een van de andere ouders vervoer 
regelen. 

b. Graag alvast data doorgeven wanneer jullie NIET kunnen rijden.  
c. Overzicht van alle wedstrijden wordt zo spoedig mogelijk verspreid. Het 

wordt aangeraden om de APP “Voetbal.NL” te downloaden. Zodra u hierop 
de Venlosche Boys JO9-4 selecteert komen alle gegevens beschikbaar 

 
11) Voetbal-kleding JO9-7 

a. JO9-7 spelers dienen zelf voor Venlosche Boys kleding te zorgen 
i. Shirt, broek, sokken, voetbalschoenen en scheenbeschermers. 
ii. Shirts, Broeken en sokken worden individueel door ouders 

gewassen. 
 

12)  Douchen 
a. Douchen is verplicht voor alle spelers na de training en de wedstrijd. Bij 

uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Het wordt aangeraden om de 
kinderen op slippers te laten douchen in verband met hygiëne. Voor de 
dame in ons team zal er bij de boys een aparte kleedkamer geregeld worden 
(scheidsrechterlokaal). Bij uitwedstrijden zullen we dit ook aangeven. Indien 
er geen lokaal aanwezig is stellen we voor dat er dan thuis gedoucht wordt. 
Zodra de jongens en dame omgekleed zijn kunnen we allemaal verzamelen 
in het kleedlokaal van de jongens. 

b. De jongens maken het kleedlokaal om beurten schoon. Hiervoor wordt nog 
een weekoverzicht gemaakt. Dit geldt voor de trainingen, maar ook voor de 
thuiswedstrijden (twee trainingen en een wedstrijd) 

c. Vragen aan de ouders waar de jongens het lokaal moeten 
schoon/droogmaken of zij een oog in het zeil kunnen houden of alles goed 
verloopt. 
 

13)  Afgelastingen (Bart / Guido) 
a. Afgelastingen worden doorgegeven door begeleiding zo snel mogelijk via 

de App. 
b. Verzoek aan de ouders om ook de boys-site in de gaten te houden. 

 
14) Wedstrijden/Toernooien voor en tijdens het seizoen  

a. Najaar 
b. Winterstop 
c. Voorjaar 

 
15) Probleempjes bij bepaalde spelers 

a. Waar moeten we rekening mee houden. 
b. Allergieën, astma etc. 
c.  

 
16) Grote clubactie 
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a. Deze start weer in september 2017. We zullen zodra er meer info bekend 
is dit met alle ouders bespreken. 

 
17) Hulp van de ouders 

a. Wassen van de training hesjes: Begeleiding zal tzt vragen aan ouders om 
dit beurtelings te doen  

b. Extra begeleider/trainer 
c. Bij thuiswedstrijden: 

i. Uitzetten van het veld en klaarzetten van de goals  
ii. Opruimen van de goals na de wedstrijd 

 
 

18) Seizoen afsluiting  
a. Activiteit  

i. Ijsbaan Venlo 
ii. BBQ bij XXX, locatie nader te bepalen 

 
19) Rondvraag 
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BIJLAGE 9 Voorbeeld van een formulier dat uitgedeeld 
kan worden aan ouders 
 

Doelstelling(en) voor het seizoen:  
Op het einde van het seizoen kunnen de spelers terugkijken op een gezellig, leuk en sportief seizoen, 
waar ook op voetbaltechnisch gebied wat is bijgeleerd.  

Opsomming van afspraken binnen en buiten de lijnen  

Wedstrijden:  
  

• Aanvang van thuiswedstrijd is op dit moment nog niet bekend. We komen in ieder geval 
altijd 1 uur vóór aanvang van een thuiswedstrijd bij elkaar (bijv. 13:30 uur spelen = 12:30 uur 
bij elkaar komen).  
• Voor uitwedstrijden is een rijschema gemaakt. Kun je bij een specifieke wedstrijd niet 
rijden, dan is het je eigen verantwoordelijkheid om onderling te ruilen. Alleen bij 
probleemgevallen kan contact met 1 van de leider worden opgenomen. Per wedstijd zullen 
twee mensen van de staf rijden en drie ouders.  

• De verzameltijd voor uitwedstrijden wordt altijd donderdag na de training bekend gemaakt 
(in het kleedlokaal). De trainer zal ook de verzameltijd op de ouders app zetten. Bij 
uitwedstrijden komen we bij elkaar in de kantine bij Venlosche Boys.   
• Denk je dat je te laat komt voor een wedstrijd (bijv. lekke band of andere onvoorziene 
omstandigheden), bel dan altijd even met de trainer. Wij weten er dan van en dit zal dan ook 
geen consequenties hebben voor de wedstrijd. Te laat zonder reden is starten op de bank.  
• Afmeldingen voor de wedstrijd gebeuren altijd telefonisch door de speler bij de trainer. Ook 
bij twijfel altijd even bellen met Fred. Afmeldingen gebeuren dus niet via e-mail, sms, ping, 
whatsapp of andere communicatievormen!  
• Iedereen zal op het einde van het jaar dezelfde speelminuten hebben. Afmeldingen voor 
trainingen vanwege geldige redenen (bijv werk en school) hebben geen invloed op het wel/ 
niet spelen op zaterdag. Indien een speler tijdens de trainingen ziek is geweest maar wel 
aanwezig is tijdens de wedstrijd, zal door de trainer samen met de speler gekeken worden 
wat mogelijk is tijdens de wedstrijd  
• De trainer bepaalt per keer wie er dienst heeft (halen en terugbrengen van de spullen (goed 
opgepompte ballen, voldoende pionnen, voldoende hesjes etc.) en het lokaal na afloop 
poetsen.  
• Er wordt gespeeld met plezier in het spelletje. Winnen is leuk en zeker belangrijk, maar dit 
mag niet ten koste gaan van alles. Dit houdt in sportief spel[Symbool] Er wordt niet 
gescholden richting tegenstander/ scheidsrechter, er worden geen absurde overtredingen 
begaan, er wordt niet nagetrapt etc. Constateert de trainer of een ander lid van de 
technische staf dit wel, dan heeft dit directe consequenties voor de betreffende wedstrijd en 
mogelijk ook toekomstige wedstrijden.  
• Voor en na de wedstrijd geven de spelers een hand aan de tegenstander en scheidsrechter.  
• Douchen na afloop van de wedstrijd is verplicht.  
• Het blijft de verantwoordelijkheid van de ouders en spelers om afgelastingen en wijzigingen 
ook zelf via de site van de Venlosche Boys of teletekst pagina 603 te volgen. Zo mogelijk 
geven wij ook wijzigingen (bijv. uitvallen training) door via Whatsapp. Het verzoek aan 
iedereen om de Whatsapp in de gaten te houden.   
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 Trainingen:  

• Er wordt 2 keer per week getraind op maandag en woensdag.   
• Spelers dienen uiterlijk een half uur voor aanvang training aanwezig te zijn in normale 
kleding. In het kleedlokaal wordt gezamenlijk omgekleed.  
• Afmeldingen voor trainingen gebeuren uiterlijk om 17:00 uur op de betreffende 
trainingsdag bij de trainer. Afmeldingen gebeuren telefonisch en door de speler zelf. 
Afmeldingen gebeuren dus niet via e-mail, sms, ping, whatsapp of andere 
communicatievormen.  

• De trainer bepaalt per keer wie er dienst heeft (halen en terugbrengen van de spullen (goed 
opgepompte ballen, voldoende pionnen, voldoende hesjes etc.) en het lokaal na afloop 
poetsen.  
• Douchen na afloop van de training is verplicht.  

  

Algemene regels:  

• We zijn een team. Ten alle tijden zijn we voor, tijdens en na trainingen/ wedstrijden zo veel  
mogelijk samen en gaan we altijd respectvol met elkaar en elkaars spullen om. Indien de 
trainer of ander lid technische staf anders constateert, kan dit consequenties hebben voor 
een eerstvolgende wedstrijd.  
• Wij verwachten van de spelers een goed gedrag en respect naar de leiding en tegenstander 
toe. Als we constateren dat dit niet wordt nageleefd dan betekend dit EXIT O17-2. 
• Mobieltjes en andere elektronische apparaten zijn voor en tijdens de training/ wedstrijd uit. 
Pas nadat men gedoucht is, mag men deze weer aanzetten.   
• Probeer waardevolle spullen thuis te laten. Heb je ze toch bij je, geef dit aan bij de trainer 
of ander lid technische staf en er zal op je spullen worden gelet.   
• Problemen thuis, op school of elders zijn ten alle tijden bespreekbaar bij de Leiding. Dit 
geldt voor zowel spelers als ouders. Mochten er problemen bij een speler op of rond het veld 
zijn (bijv. aanvaring met andere speler of trainer) of bij een ouder, willen wij vragen dit direct 
bespreekbaar te maken met een van de trainers of leiders. Ook vanuit de kant van de 
trainers/leiders zal direct contact op worden genomen bij problemen.  
• Rogier is speciaal aangesteld als vertrouwensman binnen ons elftal  
• Fred en Julien doen de voetbaltechnische zaken.  
• Ruud is vlagger.  
• William zorgt voor de rest.  
• Het verzoek aan de ouders is om de spelers enkel aan te moedigen tijdens de wedstrijden. 
Technische aanwijzingen willen we graag aan de trainers/coach overlaten, dit voorkomt 
onduidelijkheid bij de speler.   
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BIJLAGE 10     OVERIGE FOTO’S   
 

 
 

Fietspomp naast de deur bij ingang materialenopslag 
 

 
 

Defibrillator naast de deur bij ingang materialenopslag 
 

 
 

EHBO koffer bij de ballenpomp 
 

                
                 

   Brancard bij ingang ballenhok 


