
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbinding door voetbalplezier 

 

 

Beleidsplan 2018  
VV VIOD Driezum 

 
 
 



 
 
Voorwoord 

 

Voetbalvereniging Vooruitgang Is Ons Doel is opgericht op 7 september 1965 en heeft 
sindsdien het oorspronkelijk karakter van een dorpsclub weten te behouden en streeft  
daarnaar om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. 
 

In dit beleidsplan is beschreven hoe VIOD gestructureerd is en welke missie en visie de 
vereniging heden ten dage uit wil dragen, om voor al onze leden en betrokkenen een heldere 
richting te geven binnen de vereniging. Er worden verschillende beleidsplannen van diverse 
commissies belicht, zoals de de senioren-, jeugd-, sponsor-, beheer-, kantine- en pr-
commissie.  
 

Iedereen moet zich welkom voelen op “Treffers Heech” om te kunnen voetballen, 
supporteren of te ondersteunen. Daarvoor staan bij ons de volgende speerpunten centraal:  
 

‘Plezier, onderling respect, sportieve prestaties, eenheid en gezelligheid.’ 
 
 
Driezum, november 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Missie en visie  
 

Missie 

Binnen de hechte gemeenschap van een dorpsclub, wil de vereniging VIOD de mogelijkheid 
bieden om op een plezierige manier voetbal te kunnen spelen. Daarbij is het goed 
begeleiden en opleiden van spelers cruciaal om te komen tot betere teamprestaties. Tevens 
wil de vereniging een fijne omgeving creëren waar vrijwilligers, supporters, sponsoren en 
alle betrokkenen zich gewaardeerd en welkom voelen waarin een actief vrijwilligersleven 
centraal staat.  
 

Visie 

Bij onze vereniging is iedereen van harte welkom om de voetbalsport te beoefenen, waarbij 
plezier in en rondom het veld centraal staat. Door jeugdteams bij voorkeur in te delen op 
leeftijd willen wij de betrokkenheid van spelers onderling en daardoor ook voor de 
vereniging vergroten en op die manier de pilaren voor de toekomst creëren.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Normen en waarden 

 

Normen en waarden spelen een belangrijke rol bij VIOD. Door onderling respect en ieder in 
zijn waarde te laten, wordt een klimaat geschapen waarin het goed en gezellig sporten is. 
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan 
ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties. 

 
Huisregels 

We zijn trots op ons sportcomplex, wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Afval hoort 
in de vuilnisbakken, fietsen in de rekken, glaswerk mag alleen buiten op het terras, 
voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine, roken in kantine of kleedkamer is 
verboden. 
 

Gedragsregels voor de speler 

De speler: 

• Heeft respect voor scheidsrechter, trainer, begeleider, tegenstander etc; 

• Is zuinig op alle het materiaal wat gebruikt mag worden, zowel op het velden als in de 
kleedkamer; 

• Klopt vuile schoenen buiten de kleedboxen uit; 

• Dient na training en wedstrijd te douchen, niet langer dan nodig; 

• Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer; 

• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als er iets kapot is 
gegaan; 

• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring 
bij de trainer of begeleider. 

 

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers 

De ouder/verzorger: 

• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door iedereen met respect te 
benaderen; 

• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken (bij elftal) of buiten de lijnen van het veld  
(4-6-8-tal); 

• Bemoeit zich niet met de begeleiding van het team en komt dus ook niet in de 
kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding; 

• Moedigt spelers positief aan, maar geeft geen technische en tactische aanwijzingen, 
al helemaal niet op een negatieve toon; 

• Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd; 

• Zorgt er voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd; 

• Ziet erop toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd; 

• Meld eventuele kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of 
organisatie bij het desbetreffende kaderlid of vertegenwoordiger van de vereniging. 

• Stelt zich open om vrijwillige taken uit te voeren voor de vereniging, welke men aan 
kan geven op het aanmeldformulier van zoon/dochter 

 



 

 

 

 

Hoofdbestuur 
 
Taken en samenstelling 
Het hoofdbestuur is zelfstandig bestuur binnen de vereniging en legt verantwoording af 
tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering). En de bevoegdheden van het hoofdbestuur 
zijn statutair vastgelegd. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor: 

• Zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging;  

• Het coördineren van de uitvoering van het door de ALV geaccordeerde aangenomen 
beleidsplan;  

• Het delen van eventuele wijzigingen van het beleidsplan, voorafgaande van de ALV;  

• Het organiseren van een jaarlijks terugkerende vrijwilligersavond en een 
nieuwjaarsreceptie.  

Het hoofdbestuur kent de volgende functies:    

• Voorzitter 

• Secretaris 

• Penningmeester/ supervisor Club van Honderd 

• Algemeen lid seniorencommissie 

• Algemeen lid jeugdcommissie 

• Algemeen lid commissie beheer 

Daarnaast zullen een aantal bestuursleden ook nog als vertegenwoordiger van het 
hoofdbestuur in andere commissies zitting nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Seniorencommissie 

 

Voetbalvereniging VIOD wil voor haar seniorenleden, trainers en vrijwilligers een omgeving 
creëren waarbij plezier, onderling respect, sportieve prestaties, eenheid en gezelligheid 
centraal staan. 
 

Doelstellingen seniorenvoetbal VIOD 

 

Beleidsdoelstellingen van het seniorenvoetbal de komende periode (periode van heden tot 5 
jaar) 

 

• VIOD 1 moet uitgroeien tot een stabiele derde klasser; 

• VIOD 2 moet uitgroeien tot een stabiele reserve derdeklasser; 

• VIOD 3 moet uitgroeien tot een stabiele reserve vijfdeklasser; 

• VIOD 35+ komt uit in de 7x7 vrijdagavond competitie en is met name gericht op 
recreatief niveau; 

• VIOD VR1 moet uitgroeien tot een stabiele derde klasser; 

• VIOD VR2 komen uit in de 7x7 vrijdagavond competitie en is gericht op recreatief 
niveau; 

• Verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het voetbal, zowel in teamverband als 
individueel van alle aanwezige teams; (m.a.w. het opleiden van spelers) d.m.v. een 
goede opleiding en begeleiding van de spelers. 

• Zorg dragen voor competitiewaardige teams met als doel voor iedere speler, voor 
zijn/haar niveau een situatie te creëren waarbij het prettig is te voetballen bij VIOD; 

• Het uitbouwen van het aantal seniorenleden, met als doel om te komen tot vier 
elftallen; 

• Het creëren van voldoende gezelligheid; 

• Het handhaven en zo nodig uitbreiden van continuïteit in de organisatie. 

 

Incidenteel kan het voorkomen dat in een bepaalde periode bewust van één of meer van 
bovenstaande beleidsdoelstellingen moet worden afgeweken. In dat geval zal er een 
duidelijk besluit genomen moeten worden dat voldoende gecommuniceerd wordt met het 
kader van de seniorenteams. Dit besluit zal binnen enkele dagen schriftelijk worden 
vastgelegd en aan het kader, besturen en commissie bekend worden gemaakt. Pas indien 
deze procedure is doorlopen kan (tijdelijk) van de beleidsdoelstellingen worden afgeweken. 

 

 

 



 

Taken en samenstelling 

 

De seniorencommissie is een zelfstandig bestuur binnen de vereniging en valt onder het 
hoofdbestuur. De seniorencommissie is verantwoordelijk voor:  

• Zorgt voor actualisatie van dit beleidsplan; 

• Stimuleert, coördineert en controleert of het kader volgens de uitgangspunten van 
dit plan werkt; 

• Is verantwoordelijk voor de teamindelingen; 

• Zorgt voor een planning van de activiteiten; 
• Onderhoudt de contacten met trainers en leiders; 
• Zorgt voor een gekwalificeerd kader die de spelers op technisch vlak verder kan laten 

ontwikkelen waardoor direct ook de teamprestaties zullen verbeteren 
• Organiseert het jaarlijkse VIOD zaalvoetbaltoernooi of ander vergelijkbaar 

evenement; 
• Organiseert kampioensactiviteiten. 

 

De seniorencommissie kent de volgende functies: 

• Voorzitter 

• Secretaris 

• Coördinator technisch kader 

• Coördinator activiteiten 

• Coördinator materiaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De jeugdcommissie 

 

Net als bij de senioren wil voetbalvereniging VIOD wil voor haar jeugdleden, vrijwilligers en 

ouders een omgeving creëren waarbij plezier, onderling respect, sportieve prestaties, 

eenheid en gezelligheid centraal staan.  
 

Doelstelling jeugdvoetbal VIOD 

De vereniging wil zorgdragen voor een plezierige vrijetijdsbesteding door het scheppen van 

de volgende randvoorwaarden waardoor de jeugdleden: 

• Een duidelijke opleiding wordt geboden doormiddel van VTON (Voetbal Technische 

Ontwikkeling Nederland) en het aanstellen van trainers met voetbalaffiniteit; 

• Voetbalplezier ervaren. Door het creëren van plezier en teamspirit zullen er betere 

prestaties worden geleverd;  

• Zich gewaardeerd en betrokken blijven voelen bij VIOD, zodat de vereniging in de 

toekomst kan bouwen op nieuwe trainers, leiders, vrijwilligers, bestuursleden etc.; 

• Zich veilig voelen bij onze vereniging. Het gevoel van eenheid en gezelligheid zijn 

daarbij kernwaarden die wij hoog in het vaandel willen houden.  

Taken en samenstelling 

De jeugdcommissie is een zelfstandig bestuur binnen de vereniging en valt onder het 

hoofdbestuur. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor: 

• Het opstellen van de teamindelingen 

• Het aanstellen van trainers en leiders 

• Het aansturen van trainers en leiders  

• Het organiseren va competitie- en bekerwedstrijden en toernooien 

• Het opstellen en uitvoeren van het jeugdbeleid  

De jeugdcommissie kent de volgende functies:  

• Voorzitter 

• Secretaris 

• Coördinator technisch kader 

• Coördinator activiteiten 

• Coördinator materiaal  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Selectiebeleid 

 

De doelstellingen van VIOD is om het eerste senioren elftal voor zowel dames als heren op 

een zo hoog mogelijk niveau te laten acteren.  
 

Om deze doelstelling te kunnen realiseren zal hier binnen de jeugdafdeling aandacht voor 

moeten zijn. De jeugdteams worden aanvankelijk op leeftijd ingedeeld. Tevens kiezen wij 

ervoor om, indien mogelijk, een meisjesteam te op te stellen. Aangezien in de 

seniorencompetitie geen gemengde teams zijn, willen we dit in het voortraject ook zoveel 

mogelijk aanhouden, waardoor spelers bij de jeugd al op elkaar ingespeeld kan raken.  

Bij indeling van meerdere teams in eenzelfde leeftijdscategorie, zal er ingedeeld worden op 

voetbalniveau. Mocht hierdoor het resultaat zijn dat een 2de team dreigt te verzuipen in de 

laagst mogelijke competitie, is een betere balans in de verdeling verstandig, om zo de 

minder getalenteerde voetballers niet te demotiveren. 

Mocht het zo zijn dat een speler (m/v) in een bepaald team duidelijk niet op hun plek blijkt 

te zitten, kan er gekeken worden naar een oplossing. Dat kan zijn, gezien de uitzonderlijke 

kwaliteit van de speler of een maatschappelijk aspect. Betreft het de kwaliteit van de speler 

kan een oplossing b.v. zijn, door plaatsing of invalbeurten bij een hoger team. Is er voor een 

meisje niet een hoger meisjesteam om in te spelen, kan beslist worden haar in een 

jongensteam te laten spelen. Is de oorzaak een maatschappelijk aspect kan er gekozen 

worden om dispensatie aan te vragen om zo bij een lager team ingedeeld te kunnen worden. 

 

 

 

Met bovenstaand selectiebeleid willen wij zoveel mogelijk jeugdleden aan de club verbinden 

om zo de pilaren voor de toekomst creëren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De Kantinecommissie 

De Kantinecommissie is verantwoordelijk voor de exploitatie van de kantine, draagt zorg 
voor uitvoering van de aanwijzingen en verplichtingen welke voortkomen uit de 
“Horecavergunning”. De kantinecommissie kent te volgende richtlijnen: 

• Bestaat uit minimaal 3 personen, waarvan één een vertegenwoordiger is van het 
HB; 

• Adviseert over de te hanteren verkoopprijzen en bewaakt periodiek de marge van 
de opbrengsten; 

• Legt verantwoording aan het HB af via de vertegenwoordiger van het HB; 

• Legt verantwoording aan de ledenvergadering af via een jaarverslag; 

• Houdt in samenwerking met de penningmeester toezicht op de financiële 
administratie. De penningmeester zorgt vervolgens voor afwikkeling van de 
betalingen en houdt de inkomsten bij; 

• Zorgt voor een goed werkplan, incl. planning en formulering van doelstellingen om 
zo tot een werkbare situatie te komen; 

• Regelt de zaken betreffende personeel en inkoop; 

• Zorgt ervoor dat eventuele noodzakelijke reparaties en onderhoudsbeurten van de 
gebruikte elektronische/keuken apparatuur etc. worden uitgevoerd, bouwkundige 
reparaties worden doorgegeven aan de Beheercommissie welke deze op de 
zogenaamde “klussenlijst” kan plaatsen; 

• De kantine is geopend tijdens avondtrainingen, trainingen op zaterdag en 
wedstrijden. Daarnaast kan de kantine geopend zijn bij andere activiteiten die 
worden georganiseerd te denken valt aan klaverjassen; 

• Voor een goede planning en inkoop is het bij het organiseren van activiteiten in de 
kantine verplicht vooraf toestemming te vragen van de kantinecommissie; 

• Er mag geen sterke drank worden verkocht; 

• De consumpties mogen alleen in de kantine of op het terras worden genuttigd; 

• Er zullen afspraken met het kaatsbestuur moeten worden gemaakt over gebruik en 
beheer van de kantine en over opening- en sluitingstijden; 

• Alleen dienstdoende kantinemedewerksters, leden van de Kantinecommissie en 
bestuursleden mogen zich achter de bar bevinden; 

• Achter de bar mogen geen materialen worden bewaard die beschikbaar moeten zijn 
voor personen die niet gemeld zijn bij het vorige punt; 

• Na sluiting van de kantine maakt de dienstdoende kantinemedewerker de kas op en 
boekt dit op de daarvoor aanwezige papieren. De gelden moeten op een nog nader 
te bepalen manier worden “afgestort”; 

• Het bestuur is verantwoordelijk voor het handhaven van de sluitingstijden; 

• Op zaterdag ochtend zullen gastvrouwen/heren de scheidsrechters, eigen 
leiders/coaches en die van de tegenpartij ontvangen en zorg dragen voor 
consumpties. Ook zorgen zij dat alle teams van ranja of thee worden voorzien; 



• Op zaterdagmiddag zal een bestuurslid als gastheer/vrouw fungeren. Deze persoon 
dient tot sluitingstijd aanwezig te zijn; 

• De sluitingstijden zijn door het bestuur als volgt bepaald: op zaterdag op 19.00 uur 
(oven 18.00 uur) en door de week om 23.00 uur (oven 22.30 uur); 

• De Kantinecommissie het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het zogenaamde 
sleutelbeleid, dit houdt in dat er voor een beperkt aantal mensen een sleutel van de 
kantine beschikbaar zal zijn, te denken valt aan: leden van de kantinecommissie en 
bestuursleden; 

• De kantine wordt niet verhuurd voor feestjes/partijtjes en dergelijke met een 
commercieel doel; 

• Voor kantine en overige ruimtes geldt een algemeen rookverbod; 

• Er dient contant afgerekend te worden, dus het is niet mogelijk om het op te laten 
schrijven om later te betalen in geen geval wordt er op “de lat” verkocht; 

• De dienstdoende kantinemedewerkers zijn het visitekaartje van de club, en zijn in 
die functie dan ook een goede gastvrouw/heer. Dit geldt zeker voor bestuursleden, 
elftalleiders en begeleiders van de bezoekende clubs. Deze worden op een correcte 
manier ontvangen en voorzien van de nodige informatie welke belangrijk is om het 
op een prettige manier afwerken de wedstrijd; 

• In de volgende gevallen worden gratis consumpties verstrekt; 
o Zij die meehelpen bij het onderhoud en dergelijke krijgen na afloop van de 
werkzaamheden maximaal 3 consumpties aangeboden; 
o Tijdens een bestuur- of commissievergadering wordt aan de bestuur- of 
commissieleden maximaal 3 consumpties aangeboden; 
o Het kantinepersoneel heeft tijdens de werkzaamheden de consumpties vrij; 
o Leiders en grensrechters van thuisspelende elftallen krijgen 2 consumpties; 
o Bestuur en leiders van bezoekende elftallen worden met koffie/thee ontvangen en 
krijgen na afloop van de wedstrijd 2 consumpties aangeboden; 
o Scheidsrechters worden met koffie ontvangen en krijgen na afloop van de 
wedstrijd 2 consumpties aangeboden. De scheidsrechter van VIOD heren 1 en 
vrouwen 1 krijgen daarnaast iets te eten aangeboden; 
o Leden van de vereniging die én ’s ochtends én ’s middags werkzaamheden voor de 
vereniging verrichten (leider, grensrechter, scheidsrechter), kunnen tussen de 
middag 2 gratis broodjes met koffie/thee krijgen; 
o Trainers kunnen na afloop van de trainingen 2 consumpties krijgen; 
o In alle verdere voorkomende gevallen dient er, dit geldt ook voor bestuursleden 
en leden van de commissies gewoon betaald te worden; 
o Consumpties worden tijdens de vrijwilligersavond tegen een gereduceerd tarief 
aangeboden; 
o Elke aanwezige krijgt tijdens de nieuwjaarsreceptie drie consumptiebonnen gratis 
aangeboden.  
 

• De Kantinecommissie dient er zelf voor te zorgen dat voldoende mensen 
geactiveerd worden om werkzaamheden uit te voeren. De commissie is in eerste 
instantie alleen beleidsmatig bezig. Bij uitvoerende werkzaamheden geeft zij leiding 
en helpt eventueel mee. 

 



 

 

 

De commissie Beheer 

De Beheercommissie is verantwoordelijk het onderhoud aan de gebouwen en terreinen. 
Voorts is de commissie verantwoordelijk voor de verzorging en in beheer hebben van ballen, 
doelen, pionnen, kleding en andere materialen welke nodig zijn om de elf- en zeventallen 
naar behoren te laten functioneren. De commissie Beheer: 

• Bestaat uit minimaal 3 personen, waarvan één een vertegenwoordiger is van het HB; 

• Legt verantwoording aan het HB af via de vertegenwoordiger van het HB; 

• De Beheercommissie legt verantwoording aan de ledenvergadering af via een 
jaarverslag;  

• Onderhoudt de contacten met de consul en de gemeente; 

• Zorgt voor een goed werkplan, incl. planning en formulering van doelstellingen om 
zo tot werkbare situatie te komen; 

• Houdt toezicht op het gebruik van het materiaal; 

• Zorgt continue voor een actuele inventarisatie (zie bijlage 3) van de voor de club en 
teams beschikbare materialen. Tevens kan er door middel van een “wensenlijst” 
aangegeven worden wat men nodig acht voor een optimaal functioneren van de 
teams. Deze zal ter goedkeuring en accordering aan het HB voorgelegd moeten 
worden; 

• Zorgt voor onderhoud en houdt een zogenaamde “klussenlijst” bij voor kantine, 
kleedkamers en terreinen. Door middel van periodiek onderhoud moet er worden 
voorkomen dat er achterstallige werkzaamheden ontstaan. Op de klussenlijst 
worden de werkzaamheden vermeld, wie verantwoordelijk is en een einddatum; 

• Doet inkoop van nieuwe materialen, na overleg met de penningmeester; 

• Regelt de zaken betreffende voldoende personeel bij werkzaamheden zoals 
schoonmaak gebouwen en onderhoud terreinen en materiaal; 

• Dient er zelf voor te zorgen dat voldoende mensen geactiveerd worden om 
werkzaamheden uit te voeren. De commissie is in eerste instantie alleen 
beleidsmatig bezig. Bij uitvoerende werkzaamheden geeft zij leiding en helpt 
eventueel mee. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sponsorcommissie 

Beleidsdoelstellingen met betrekking tot de kantine 
  

• Verhoging sponsorbedrag met 5%. 

• Verhoging netto omzet merchandising met 5%. 

De Sponsorcommissie heeft als doel om extra middelen binnenhalen, zodat er een basis 
gelegd kan worden voor een financieel gezonde club. Deze commissie: 

• Bestaat uit minimaal 3 personen, waarvan één een vertegenwoordiger is van het HB; 

• Legt verantwoording aan het HB af via de vertegenwoordiger van het HB; 

• Legt verantwoording aan de ledenvergadering af via een jaarverslag; 

• Werft nieuwe sponsors en onderhoudt contacten met bestaande sponsors; 

• Biedt zogenaamde sponsorpakketten (van wedstrijdbal, bord tot shirtsponsor) aan; 

• Verzorgt de correspondentie naar sponsoren en stelt contracten op; 

• Zorgt voor een goed werkplan, incl. formulering van doelstellingen om zo tot 
werkbare situatie te komen. Hierin moet minimaal komen te staan een 
inventarisatie van de bestaande sponsors met hun bijdrage en een inventarisatie van 
potentiële sponsoren; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage(n) 
 

Wet- en regelgeving  
Op de muur van de nieuwe kleedboxen hangt een bordje met: Zeg nope tegen drank en 
dope. Hieraan wil VIOD graag meewerken. Alcohol, tabak en drugs zijn middelen die onze 
gezondheid schaden. Als vereniging beseffen we dat we niet alle gebruik hiervan kunnen 
tegenhouden. Altijd maar verbieden en zeggen ‘je mag niet…’ helpt vaak weinig en 
rondlopen als een politieman willen we niet. Bovendien; hoe zie je alles? En wie neemt dan 
de verantwoording om mensen aan te spreken? Bewustwording vinden we hierin daarom 
een belangrijk sleutelwoord. 

Het is hierbij volgens ons van belang dat alle betrokkenen zich bewust worden van de 
gevolgen van alcohol- (en drugs-) gebruik. Met name voor jongeren onder de 18 jaar. Deze 
gevolgen zijn voor de club immers groot (boetes, uitsluiting), maar ook voor de speler. De 
effecten van alcohol op het lichaam zijn veelal niet eens bekend. Onder andere effecten op 
de lever en de hersenen en daarmee de prestaties en het gedrag zijn groot. 

Tabak 

• Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en de kantine. 

Alcohol 

• Voor de jeugd onder de 18 jaar is alcoholgebruik niet toegestaan. Kantinepersoneel 
kan het schenken hiervan weigeren of de consumptie afnemen; 

• Het nuttigen van drank is alleen toegestaan op het terras of in de kantine. Dus niet in 
de kleedkamers of op het veld; 

• Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op 
zaterdag voor 12:00 niet toegestaan. Sterke drank wordt niet verkocht. 

Drugs 
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot 
een veld/complex verbod. Wees ervan bewust wat het gebruik van alcohol, tabak en drugs 
voor gevolgen kan hebben voor jezelf, de mensen om je heen en de club. Zorg ervoor dat je -
zeker in het bijzijn van jongere jeugd- een voorbeeld bent! 

 


