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 SAMEN VOOR SUCCES!!! 

1 Welkom!!! 

Allereerst willen wij je van harte welkom heten als nieuw (jeugd)lid van Vitesse’08. Je gaat een plezierige en 
sportieve tijd tegemoet bij onze mooie vereniging. Binnen Vitesse’08 zijn zeer veel mensen actief, die 
allemaal hun best doen om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Met deze informatie willen wij jou 
en/of jouw ouders nog meer wegwijs maken binnen onze vereniging. Wij willen ook laten zien dat naast 
voetbal meer te doen is binnen onze vereniging. 
 
Namens het bestuur.  
 

2 Inleiding 

Vitesse’08 is een sportvereniging in Gennep waar de sporten voetbal en atletiek worden beoefend. De 
vereniging heeft een dagelijks bestuur welke door de Algemene Ledenvergadering is gekozen. De algemene 
leiding van de vereniging is in handen van de voorzitter. De secretariële taken worden uitgevoerd door de 
secretaris. De financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester. Het Dagelijks Bestuur 
aangevuld met de Voorzitter Voetbal en de Voorzitter Atletiek vormen samen het Algemeen Bestuur van de 
vereniging. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het begeleiden van de commissies en het goed laten 
functioneren van de vereniging. Op de website van de vereniging is meer informatie te vinden over de 
organisatie van de voetbalorganisatie. 
 

3 Visie 

Vitesse’08 stimuleert SPORT. Sport omdat dit beoefend wordt, maar in het woord sport zijn ook de 
doelstellingen van Vitesse’08 verankerd: 
 
S - Sterke punten benutten.  

 
Elke lid heeft sterke punten. Sterke punten als voetballer, scheidsrechter, vrijwilliger, 
bestuurder, grensrechter, lid etc. Het is voor Vitesse’08 belangrijk dat deze sterke punten 
worden benut en leden daardoor worden gefaciliteerd tot hun 65ste of nog langer lid te 
zijn van de vereniging. 

 
P - Plezier 
 

Plezier is de basis van onze vereniging.  
 
O - Overleg 
  

Communicatie is zeer belangrijk in onze vereniging. Besluiten worden mogelijk in goed 
overleg genomen en gecommuniceerd. 

 
R - Resultaat 
 

Het is belangrijk dat er resultaat wordt geboekt. Resultaat definiëren wij niet als het 
winnen van wedstrijden, maar als groei binnen onze vereniging. Dit kan zijn; groei in 
niveau van spelers, groei in aantal leden, groei in aantal sponsoren, etc. 

 
T - Talentontwikkeling 
 

Het beleid van Vitesse’08 is zo ingericht dat talenten zich kunnen ontwikkelen. Dit kunnen 
talenten zijn in de breedste zin des woord, van voetballer tot vrijwilliger. 

      



Informatie nieuwe leden Vitesse’08 2021/2022 

 
 
 

 
 
 SAMEN VOOR SUCCES!!! 

4 Missie 

Samen komen is een begin, 
Samen blijven geeft progressie, 
Samen werken zorgt voor succes. 
 
De missie van Vitesse’08 is: SAMEN VOOR SUCCES 
 
Vitesse’08 heeft verenigen hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat wij stimuleren dat leden zich ook als 
leden gedragen en daar waar mogelijk hun steentje bijdragen aan de vereniging. 
 

5 Organisatie jeugd 

 
Voorzitter Voetbal:  Marco van Oorschot 
Jeugdbestuur                  Stef Hoeijmakers ( voorzitter ) 
                                                               Patrick Arnoldussen 
                                                               Daniëlle Nova 
Wedstrijdsecretariaat jeugd:            Ingrid den Boer,  Siebert Satler 
Wedstrijdsecretariaat senioren       Lea Hoenholt 
Ledenadministratie:  Peter van As 
Technische commissie: Bjorn Hendriks,  Walter Janssen (jeugd),          
                                                               Sijmen de Greef, Shane van As, Seff Peeters (senioren) 
Coördinator JO17/019:  Peter Lourensen 
Coördinator JO13/JO15:  Twan Lamers Roel Janssen 
Coördinator JO11/JO12  Harm Loock  
Coördinator JO09/JO10:  Thomas Janssen 
Coördinator JO7/ JO8:  Marjolein Janssen-Peeters  
 
 
Het e-mailadres voor vragen aan het jeugdbestuur is: : jeugdbestuur@vitesse08.nl 
 
Vitesse08 heeft voor de jeugd een Facebook pagina en Instagram pagina zodat we iedereen op de hoogte 
kunnen houden van alle nieuwtjes, informatie en activiteiten.  
 
Voor overige gegevens van commissies wordt verwezen naar de website van Vitesse’08 
 

6 Selectiebeleid  

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is de gang van zaken rondom het selecteren van spelers uiteengezet. Met het selecteren 
van jeugdspelers wordt beoogd om iedere jeugdspeler de mogelijkheid te bieden om op zijn/haar 
spelniveau succes te hebben en zich verder te ontwikkelen als voetballer. Bij de indeling van de teams 
worden alle leiders/trainers van de verschillende teams betrokken. De coördinatoren, technische commissie 
en voorzitter voetbal coördineren het proces en stellen de indeling van de teams uiteindelijk vast. 
 

mailto:jeugdbestuur@vitesse08.nl
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6.2 Uitgangspunten 

Bij het selecteren van spelers en indelen van teams worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 
‒ Spelers die tijdens het seizoen lid worden of lid worden nadat de indelingen reeds zijn gemaakt, 

worden in beginsel ingedeeld in het laagste team van de betreffende categorie. Als blijkt dat een speler 
te goed is voor dit team, kan gedurende het seizoen bepaald worden een speler naar een hoger niveau 
door te schuiven; 
 

‒ In het geval jeugdspelers wat niveau betreft gelijkwaardig zijn, gaat de voorkeur naar de speler die in 
het voorgaande jaar in het hoogste team heeft gespeeld. Is dit ook gelijk, dan wordt de jongste speler 
gekozen omdat daar de meeste potentie in zit; 
 

‒ Jeugdspelers, in welke leeftijdsgroep dan ook, die zich tijdens het seizoen sterk ontwikkelen, krijgen 
indien mogelijk de kans om met een hoger team te gaan meetrainen en van daaruit eventueel de stap 
te maken naar een hoger team. Goed genoeg, is oud genoeg. De coördinator neemt hier altijd een 
definitieve beslissing in en communiceert in dat geval met de ouders; 
 

‒ Bij zowel de pupillen (JO7 t/m JO13) als de junioren (JO15 t/m JO19) geldt dat een pupil redelijke 
speeltijd krijgt als hij/zij met een hoger of ander team meedoet;  

6.3 Procedure selectiespelers 

De coördinator maakt een conceptlijst met spelers die in aanmerking komen voor een standaard 
jeugdteam. Deze lijst wordt besproken met de huidige trainer en de nieuwe trainer. De trainers hebben de 
mogelijkheid om nog spelers toe te voegen op de lijst als deze er niet op staan.  
 
Op basis daarvan wordt een indelingsvoorstel gedaan voor het komende seizoen. De leeftijdscoördinatoren 
hebben hierbij contact met de aangrenzende leeftijdscoördinatoren. Hierbij gaan de leeftijdscoördinatoren 
als volgt te werk: 
‒ Inventarisatie aantal jeugdspelers per leeftijdscategorie op basis van de ledenlijst van Vitesse’08. Het is 

belangrijk dat de juiste namen worden overgenomen; 
‒ Beoordelen aantal benodigde spelers per team; 
‒ Opstellen voorlopige indeling. Hierbij wordt gewerkt van het hoogste naar het laagste team; 
 
Indien er meerdere spelers voor het hoogste (selectie)team in aanmerking komen op basis van de eerste 
inventarisatie, gaat de technische commissie op zaterdag naar deze jongens kijken en brengt hieromtrent 
advies uit aan de coördinatoren.  
 
Op het moment dat er na het advies van de technische commissie aan de coördinatoren nog twijfel bestaat 
over bepaalde spelers, worden de jongens uitgenodigd voor trainingen voor het team waarvoor zij volgend 
seizoen eventueel geselecteerd worden. Na deze trainingen neemt de leeftijdscoördinator uiterlijk 15 mei 
van het betreffende seizoen de conceptlijst door met de begeleiding van de teams in de betreffende 
categorie. Aanbevelingen en suggesties naar aanleiding van deze bijeenkomst worden meegenomen. De 
coördinatoren, technische commissie en voorzitter voetbal komen uiteindelijk bij elkaar om de lijst 
definitief te maken.  
 
Op basis van de definitieve indeling wordt voor 1 juni van het betreffende seizoen een voorstel voor de 
competitie gedaan bij de KNVB. Uiterlijk 15 juni van het betreffende seizoen worden de indelingen 
gecommuniceerd op de website van Vitesse’08. 
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7 Trainingen 

Elk jeugdteam traint minimaal 1x per week. De dagen en de tijdstippen van de trainingen van de 
jeugdteams staan op de website.  
 
‒ Een jeugdspeler is minimaal 5 minuten voor aanvang van de training op het trainingsveld aanwezig.  
‒ Na afloop van een training gaat een team gezamenlijk naar het kleedlokaal nadat alle materialen zijn 

verzameld.  
‒ Een jeugdspeler wordt geacht om te douchen. Douchen is erg belangrijk vanuit hygiëne oogpunt, maar 

ook voor een goede doorbloeding van spieren. Douchen verlaagt zodoende de kans op ziek worden en 
spierblessures. 

‒  In het kleedlokaal zijn tijdens het douchen bij voorkeur minimaal twee leiders in het kleedlokaal 
aanwezig. Indien dit praktisch niet mogelijk is, is een leider en een ouder in het kleedlokaal aanwezig. 
De overige ouders van kinderen zijn niet in het kleedlokaal aanwezig. Wij streven naar zelfstandigheid 
van de jeugdspelers. Bovendien kan de aanwezigheid van ouders de saamhorigheid van een team 
negatief beïnvloeden.  

‒ Bij de jongere pupillen (JO9 en JO7) kan de trainer/leider besluiten van bovenstaande regels af te 
wijken 

‒ Voor meiden en meisjes zijn aparte kleedlokalen aanwezig om te douchen.  
 

8 Wedstrijden 

Op zaterdag worden de wedstrijden van de jeugd gespeeld. Op zondag zijn de wedstrijden voor de 
senioren. De locatie en het tijdstip is afhankelijk van het competitieschema van het betreffende 
(jeugd)team. Ook voor de wedstrijden geldt dat de (jeugd)spelers op tijd moeten zijn. Het zou vervelend zijn 
als het gehele team moet wachten of te weinig spelers heeft. De verzameltijd is afhankelijk van het 
aanvangstijdstip van de wedstrijden. Deze tijden worden tijdig door de leiders/trainers van de (jeugd)teams 
doorgegeven. Op de website en op voetbal.nl is het programma van de teams te raadplegen. 
 
Voor vervoer naar uitwedstrijden wordt in principe geen rijschema gemaakt. Normaliter zijn er voldoende 
ouders die meegaan naar de wedstrijden, waardoor het vervoer naar uitwedstrijden naar verwachting geen 
problemen gaat opleveren. Indien nodig, kan een trainer/leider besluiten om toch een rijschema op te 
stellen. 
 
Ook na een wedstrijd is het voor alle spelers verplicht om te douchen. Hiervoor gelden dezelfde regels als 
bij het douchen na een training.  
 

9 Kleding 

Voor trainingen dragen spelers trainingskleding naar eigen keuze. Houdt bij deze kleding rekening met het 
weer. Het is verstandig bij maanden met een “r” in de maand een lange trainingsbroek aan te doen. Het zou 
namelijk vervelend zijn als de (jeugd)spelers kou vatten tijdens de training. De spelers dragen tijdens de 
training voetbalschoenen en scheenbeschermers. Deze worden zelf aangeschaft. 
 
Tijdens wedstrijden dragen spelers voetbaltenues van Vitesse’08. Deze tenues bestaan uit oranje shirt, 
zwarte broek en zwarte sokken. Voor de voetbaltenues heeft Vitesse’08 een kleding fonds. Per lid wordt 
hiervoor jaarlijks € 15 bijgedragen, verrekend in de jaarlijkse contributie. ( De bijdrage van het seizoen 
21/22 is nog niet definitief vastgesteld. U wordt op de hoogte gehouden mits dit verandert.) 
Hierdoor dragen alle teams van Vitesse’08 dezelfde kleding en ziet Vitesse’08 er representatief uit. Deze 
tenues worden ter beschikking gesteld door Vitesse’08 en blijven eigendom van Vitesse’08. Vanaf het 
seizoen 2018/2019 krijgt elke jeugdspeler een trainingspak om naar de wedstrijden aan te doen. Dit 
trainingspak ontvangt de jeugdspeler aan het begin van het seizoen en levert de jeugdspeler aan het einde 
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van het seizoen weer in. De trainingspakken blijven dus eigendom van Vitesse’08.  Elke speler betaalt €20 
borg. Deze wordt eenmalig afgeschreven.  
 

Kledingplan SV Vitesse 08 

SV Vitesse 08 heeft voor de gehele jeugd een kledingplan. Er is in 2018 een contract afgesloten met 

Brandsfit voor de duur van 3 jaar. Dit contract is in 2021 met 3 jaar verlengd. 

. De gehele vereniging gaat voetballen in het merk Patrick. 

 Elk jeugdlid krijgt hetzelfde tenue in bruikleen (shirt, voetbalbroek, sokken) een trainingspak en een 

voetbalrugzak of voetbaltas. 

Het is voor elke jeugdspeler VERPLICHT om op de wedstrijddagen het trainingspak te dragen en in de 

clubtenues de wedstrijd te spelen. Uitzonderingen in overleg met de trainer/ leider van je team. 

De kosten van het kledingplan worden deels gedekt door sponsoren. Dankzij deze sponsoren kunnen we de 

kledingbijdrage laag houden. De jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de kleding wordt tegelijk met 

het contributiegeld geïnd. De hoogte van de kledingbijdrage staat hierboven beschreven. 

Regels gebruik kleding 

De trainingspakken mogen ALLEEN  gedragen worden op wedstrijddagen.  Tenues (shirt, sokken, broekje) 

mogen alleen gedragen worden tijdens de wedstrijden. De rugzak/tas kan gebruikt worden bij wedstrijden 

en trainingen, maar is dus geen gymtas of voor op vakantie. Trainingspak, broekje, rugzak en kousen blijven 

gedurende het seizoen bij de speler. Na het einde van het seizoen of bij beëindiging van het lidmaatschap is 

het verplicht de kleding weer in te leveren bij de kledingcommissie. (datum inleveren komt op de website te 

staan.) Ieder team is samen met haar leider verantwoordelijk voor de wedstrijdshirts. Aan het einde van 

ieder seizoen dient de team- of wastas met alle bijbehorende wedstrijdshirts te worden ingeleverd bij de 

kledingcommissie. De leider is eindverantwoordelijk voor het inleveren van de wedstrijdshirts en geeft aan 

de kledingcommissie door bij wie de kosten voor eventueel ontbrekende shirts in rekening gebracht 

moeten worden. 

Wasvoorschriften (BELANGRIJK) 

De trainingspakken mogen niet heter dan 40 graden worden gewassen en mogen niet in de droger.  

Het is ook belangrijk om de kleding even binnenstebuiten te wassen. 

Dit is om de bedrukking te beschermen! 

Borg: 

 SV Vitesse 08 heeft besloten om per jeugdlid een borg te vragen van 20 euro. Als na het einde van het 

seizoen de kleding en tas weer is ingeleverd en deze hebben geen schade (normale slijtage uitgesloten ) dan 

ontvangt men de borg weer terug. De borg dient contant (bij afhalen van de kleding), in een enveloppe, met 

daarop de naam van de speler en het team waarin deze speler speelt, afgeven te worden aan de 

kledingcommissie. De kledingcommissie bepaalt uiteindelijk of de borg kan worden teruggeven. 

Webshop Brandsfit/ digitale bestelzuil  

Op de website van Vitesse08 staat een link naar de webshop van Brandsfit. 

Ouders en leden van Vitesse08 kunnen in de webshop zelf spullen bestellen met een korting van 30% op de 
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normale cataloguswaarde.  Van elke aankoop komt er 16 % ten goede van de jeugdafdeling van Vitesse08. 

Met ingang van het seizoen 21-22 komt er in de kantine een digitale bestelzuil van Brandsfit te staan waar 

iedereen zijn of haar bestellingen kan doen. 

Kosten kapotte, verloren of niet ingeleverde kleding 

Een speler is verplicht om zelf kapotte of verloren kleding te bestellen in de webshop van Brandsfit op de 

website van SV Vitesse 08 .  Houdt er rekening mee dat ook de drukkosten van de sponsoruiting voor eigen 

rekening zijn.  Verzendkosten zijn ook voor eigen rekening. Dus wees zuinig op je spullen. 

Als men op het einde van het seizoen verzuimt om de kleding op tijd in te leveren dan kan SV Vitesse 08 

besluiten om de borg niet uit te keren. 

Voor ieder jeugdlid geldt dat je aan deze regels dient te voldoen! 

Mochten er vragen zijn over het kledingplan dan kunt U altijd contact opnemen met de kledingcommissie.    

Angelique Spikmans & Hansje Ruiter  

De wedstrijdtenues worden door middel van een schema om de beurt door de ouders centraal gewassen. 
Het schema wordt door de leider van het betreffende (jeugd)team opgesteld. In de maanden met een “r” in 
de maand is het verstandig dat spelers een maillot of trainingsbroek, handschoenen en een shirt met lange 
mouwen voor onder het voetbalshirt meenemen.  
 

10 Indeling competitie 

Elk jeugdteam speelt twee competities, één in het najaar van september t/m december en één in het 
voorjaar van maart t/m mei. De competitie-indeling wordt door de KNVB bepaald. De indeling van elk team 
is terug te vinden op de app van voetbal.nl. Elk lid kan deze app downloaden en zich aanmelden met het e-
mailadres zoals opgegeven bij de aanmelding bij Vitesse’08. Op deze app is ook de meest actuele situatie 
over afgelastingen, verschuiven van wedstrijden te vinden. Op de website van Vitesse’08 is deze informatie 
ook per team terug te vinden.  
 

11 Activiteiten 

Gedurende het seizoen neemt elke team deel aan voetbaltoernooien en niet-voetbal gerelateerde 
activiteiten. Voor elk lid wordt jaarlijks minimaal twee niet-voetbal gerelateerde activiteiten georganiseerd. 
Informatie over de toernooien en de andere activiteiten is te vinden op de website.  
 
Vitesse08 wil ook graag aandacht schenken aan het lief en leed van alle Vitesse08 leden. We hebben een 
actieve lief en leed commissie die je kunt benaderen als je vindt dat er iemand een steuntje in de rug kan 
gebruiken of juist in het zonnetje gezet mag worden. De lief en leed commissie bepaalt aan de hand van de 
richtlijnen hoe ze hier mee omgaan. 
Je kunt een mailtje sturen naar het jeugdbestuur en zij zorgen ervoor dat de lief en leed commissie de mail 
krijgt:    jeugdbestuur@vitesse08.nl 
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 12 NORMEN EN WAARDEN 
 
Vitesse’08 voert een duidelijk beleid ten aanzien van normen en waarden. Leden, ouders, vrijwilligers en 
bestuurders gedragen zich in overeenstemming met deze normen en waarden.   
 
Als basis geldt binnen Vitesse’08 onderstaande volgorde van belang: 
 

1. Vereniging; 
2. Vrijwilligers; 
3. Team; 
4. Spelers; 
5. Ouders. 

 
Bij voorvallen wordt door Vitesse’08 altijd via bovenstaande volgorde van belang een besluit genomen.  
 
Vitesse’08 voert een duidelijk beleid ten aanzien van normen en waarden. Leden, ouders, vrijwilligers en 
bestuurders gedragen zich in overeenstemming met deze normen en waarden. Binnen Vitesse’08 gelden de 
volgende normen en waarden: 
 
‒ Een speler komt op tijd voor trainingen en wedstrijden. Voor trainingen geldt dat spelers vijf minuten 

voor aanvang van de training in trainingskleding in het kleedlokaal zijn. Hiervan wordt afgeweken in 
overleg met de trainer/leider. Voor wedstrijden geldt dat een speler op het door de leider/trainer 
aangegeven tijdstip aanwezig is. 

‒ Afmelding geschiedt tijdig bij leider/trainer. Bij training geldt uiterlijk 2 uur voor aanvang van de 
training. Voor wedstrijden geldt uiterlijk de dag voorafgaand aan de wedstrijd. Situaties van overmacht 
uitgezonderd. 

‒ Een speler draagt scheenbeschermers tijdens wedstrijden/trainingen; 
‒ Een speler draagt zijn shirt in de broek tijdens wedstrijden. De tenues worden van Vitesse’08 

verkregen; 
‒ Het is verboden kettingen/horloges/armbanden en andere sieraden te dragen tijdens wedstrijden of 

trainingen.  
‒ Na afloop van een training/wedstijd worden de materialen gezamenlijk door het team opgeruimd. Dit 

betekent ook dat eventueel verplaatsbare goals gezamenlijk van het veld worden verwijderd Bij JO9 en 
JO7 wordt hier mede een beroep op ouders gedaan. 

‒ Het is verboden soft- en harddrugs te gebruiken op het sportpark; 
‒ Het vervoer van teams naar uitwedstrijden wordt enkel verzorgd door volwassenen met een geldig 

rijbewijs. Leiders/trainers controleren de geldigheid van de rijbewijzen bij vertrek; 
‒ Vitesse’08 hecht veel waarde aan het voorkomen van seksuele intimidatie binnen de vereniging. Als 

belangrijke regel geldt in ieder geval dat er altijd twee leiders in het kleedlokaal aanwezig zijn tijdens 
het douchen. Indien dit praktisch niet mogelijk is, is een ouder en een leider aanwezig. De overige 
ouders zijn niet in het kleedlokaal aanwezig. 

‒ Alcoholische dranken en roken zijn niet toegestaan in de kleedruimten; 
‒ Een speler heeft respect voor de tegenstander; 
‒ Een speler accepteert beslissingen van scheidsrechters/trainers of leiders; 
‒ Discriminatie is verboden; 
‒ Het niet toegestaan te provoceren of agressief gedrag te vertonen; 
 
Bij het overtreden van deze normen en waarden, wordt de speler eerst gewaarschuwd. Bij herhaaldelijk 
overtreden van de regels wordt de speler voor één of meerdere wedstrijden uitgesloten.  
 
Bij gevallen die niet zijn opgenomen in bovenstaande normen en waarden, beslist de trainer in overleg met 
de coördinator. Bij geschillen wordt het bestuur ingeschakeld.  
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13 VOG 

Vitesse08 is gestart met het verplichten van het VOG. (verklaring omtrent het Gedrag ) 
Alle vrijwilligers die in aanraking komen met jeugdleden worden verplicht om een VOG aan te vragen. 
Vitesse08 wil zo bijdragen aan een gezonde en veilige sportomgeving. 
 

14 AFMELDEN ALS LID  

Indien U besluit om niet verder te gaan als lid van Vitesse08. Dan dient U dit via de mail kenbaar te maken.  
Als U dit niet doet dan wordt de contributie gewoon in rekening gebracht. 
U moet dan een mail sturen naar:      secretaris@vitesse08.nl 


