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Voorwoord 

 

Beste vrijwilliger, 
 
Het is inmiddels traditie, bij aanvang van ieder nieuw seizoen is er een vergadering voor de leiders- en 
trainers van de jeugdteams. Meteen na de winterstop herhalen we dat. Uit feedback van de laatste jaren 
blijkt wel dat er behoefte is aan een duidelijke beschrijving van de taken van een jeugdleider. Veel 
informatie wordt binnen onze club mondeling verstrekt en dat moet ook, maar het is prettig dat al die 
informatie ook nog eens terug te vinden is in een handleiding. Elke leider- en trainer, en vooral de leider 
en/of trainer die helemaal nieuw is binnen de club, kan dan op zijn/haar gemak die informatie nog eens 
nalezen. 
In dit document hebben we geprobeerd de belangrijkste informatie voor een leider- en/of trainer  
van een jeugdteam op te nemen. Daarbij ligt de nadruk op de organisatorische gang van zaken rond de 
wedstrijden.  
 
Van harte hoop ik dat deze handleiding iets toevoegt. Heb je tips of opmerkingen, geef dat dan aan mij 
door, feedback is welkom! Wat mij betreft is het een levend document dat voortdurend aangepast kan 
worden naargelang de ontwikkelingen binnen onze vereniging. De handleiding is te vinden op de site van 
Wilhelminaschool (www.wschool.nl) en dus altijd voor iedereen op elk willekeurig moment in te zien. 
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om je alvast te bedanken voor je inzet om een jeugdteam 
van onze mooie sportvereniging te begeleiden. We stellen dit namelijk zeer op prijs.  
 
Van iedere (nieuwe) vrijwilliger vragen wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te leveren. Het 
liefst willen we dat van alle vrijwilligers op orde hebben voor aanvang van het nieuwe seizoen. Helaas 
lukt ons dat niet altijd. Het kan zijn dat daardoor nog geen contact met je is opgenomen om dit aan te 
leveren. Dat komt omdat we naarstig op zoek zijn naar iemand die het VOG beheer op zich wil nemen. 
Iemand die het overzicht bewaard is van essentieel belang. Heb je interesse? Meld je dan aan. 
 
Een VOG kan je kosteloos opvragen via: https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm. 
De beschikking over een VOG is voor ons van essentieel belang om onze spelende leden een veilige 
sportomgeving te kunnen aanbieden waarbij sprake is van respect en waardering voor ieder geslacht.  
 
Tot slot wens ik je veel succes en mocht je nog vragen hebben schroom dan niet om contact met mij op 
te nemen.  

Namens Jeugdbestuur,. 

Louis Mulder 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wschool.nl/
https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm
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1. Organisatie rondom wedstrijden 

1.1 Wedstrijdschema en wedstrijdsecretaris 

Het wekelijkse wedstrijdprogramma is te vinden op Voetbal.nl, op de website van s.v .Wilhelminaschool 
(www.wschool.nl), via de wekelijkse mail van onze wedstrijdsecretaris (Robert Brager) of op de 
Wilhelminaschool APP. De website van s.v. Wilhelminaschool kan  minder actueel zijn dan Voetbal.nl. 
Zijn er vragen of onduidelijkheden? Dan kan je mailen met de wedstrijdsecretaris (Robert Brager). E: 
wschool@brager.eu. Let op: We bellen niet met de wedstrijdsecretaris. 
Doet zich in de werkweek voorafgaand aan de volgende competitiewedstrijd nog een wijziging voor? 
Dan neemt de wedstrijdsecretaris contact op met de jeugdleider van het betreffende team.  
Afgelastingen worden uiterlijk op de wedstrijddag meteen gedeeld via de social media kanalen van s.v. 

Wilhelminaschool. Twitter: @svwschool , voetbal.nl  of de Wilhelminaschool APP  .  
De jeugdleider zorgt ervoor dat de spelers en ouders van zijn team over de afgelasting op de hoogte 
worden  gebracht. De jeugdleider belt of stuurt een APP bericht naar de spelers / ouders van zijn team 
en informeert indien nodig de scheidsrechter. 

1.2 Scheidsrechters 

We hebben een scheidsrechterscommissie met een pool aan vrijwillige clubscheidsrechters. De 
commissie doet wekelijks haar uiterste best om thuiswedstrijden door aangewezen clubscheidsrechters 
te laten leiden. Helaas lukt dat niet altijd. Daarvoor hebben we helaas te weinig scheidsrechters. Als je 
belangstelling hebt of anderen kent, geef dit dan door aan de scheidsrechterscommissie (Andrea 
Driezes). Uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de wedstrijd wordt bekend gemaakt aan welke 
thuiswedstrijd een scheidsrechter is gekoppeld. 
De jeugdleider ontvangt voorafgaand aan de wedstrijd de scheidsrechter en bied deze koffie, thee of iets 
anders te drinken aan. De jeugdleider zorgt ervoor dat de scheidsrechter het digitale wedstrijdformulier 
(zie 2.1) ondertekent.  

1.3 Spelerspassen 

Vanaf de JO-13 pupillen  is het verplicht een digitale spelerspas te hebben. Anders mag er niet worden 
gevoetbald. De scheidsrechter controleert de spelerspassen voorafgaand aan de wedstrijd. Zie hiervoor 
de wedstrijdzaken app. De jeugdleiders kunnen de pasfoto’s toevoegen en wijzigen. 

1.4 Teamkleding  

Per team is een tas met kleding beschikbaar bestaande uit een shirt, broek en sokken en een compleet 
keeperstenue. De leden van de club betalen hier een bedrag per maand voor, die tegelijk met de 
contributie wordt geïnd. De teamkleding wordt aan het begin van de seizoen op een nader 
aangekondigde datum uitgereikt aan de jeugdleiders. We hanteren daarvoor een uitgifte formulier dat 
bij uitgifte ondertekend dient te worden De kleding is en blijft eigendom van s.v. Wilhelminaschool. Gaat 
er kleding stuk of wordt te klein dan kan je dit vervangen. Neem daarvoor contact op met de 
kledingcommissie via: kledingwschool@brager.eu 

De kleding commissie bestaat uit de volgende personen: 
o Hermi Kooiker 
o Jacqueline Bennink 

De team-tas met kleding dient aan het einde van het seizoen weer te worden ingeleverd. Bij inname 
wordt gecontroleerd op schade en of alles nog aanwezig is op basis van het (bij aanvang van het seizoen) 
getekende uitgifte formulier. Als blijkt dat kleding ontbreekt of moedwillig beschadigd is dan kan het zijn 
dat daar een passende schade vergoeding voor gevraagd wordt.  
De leider(s) van een team ontvangt een coachjas die alleen op wedstrijddagen gedragen mag worden! 
Sommige teams hebben volledige trainingstenues. Deze mogen niet privé worden gedragen!  

http://www.wschool.nl/
mailto:wschool@brager.eu
mailto:kledingwschool@brager.eu
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1.5 Materialen 

 
Elk team krijgt ook de beschikking over materialen om te kunnen trainen. De materialen bestaan uit: 

o Ballen 
o Hesjes 
o Toren met petjes 
o Ballennet 
o Waterzak met spons 

De materialen zijn en blijven eigendom van Wilhelminaschool en dienen aan het eind van het seizoen 
weer ingeleverd te worden. We hanteren daarvoor (net als bij kleding) een uitgifte formulier dat 
getekend dient te worden bij de uitgifte van de materialen. Als blijkt dat materialen ontbreken of 
moedwillig beschadigd zijn dan kan het zijn dat daarvoor een passende vergoeding gevraagd wordt. We 
gaan ervanuit dat zorgvuldig met de materialen wordt omgegaan. Helaas hebben we met de inname van 
materialen (seizoen 2018-2019) geconstateerd dat er bij de jeugd 45 ballen ontbreken!! Dit willen we 
niet opnieuw meemaken want voor de vereniging is dit een flinke schadepost. De materialencommissie 
gaat komend seizoen daarom scherper toezien op beheer van materialen.  
Een bal vermist na de training kan en mag dus niet meer voorkomen. Mis je er onverhoopt toch een ga 
dan meteen opzoek. Is er een bal op het dak beland dan meld dit aan Rene Kooiker (Rene is 
aanspreekpunt van de materialen commissie M: 0653552033) of ga de bal zelf van het dak afhalen mits 
je niet met voetbalschoenen het dak opgaat. Een ladder wordt geregeld.  
Dit seizoen hebben we opnieuw geïnvesteerd in nieuwe materialen zoals ballenkarren en waterzak met 
spons (per team). Ook krijgt de materialenopslag een volledig nieuwe look. Elk team heeft een eigen 
(gemarkeerde) plek voor de ballenkar en elk team kan ook beschikken over een kluisje. Voor de 
kalkwagen hebben we een nieuwe plek gemaakt, nu is deze gescheiden van de materialenopslag. 
Kluisje en ballenkar is voorzien van een cijferslot. De codes daarvan worden je overhandigd met uitgifte 
van materialen. Zorg ervoor dat de code alleen bij jou bekend is, zodat materialen niet moedwillig 
uitgewisseld kunnen worden. Natuurlijk kunnen materialen stuk gaan, meld dit dan in het logboek dat in 
het materialenhok ligt. De materialenman kan dan contact met je opnemen over hoe dit op te lossen.  
Nb: Bidons en waterzak was een investeringsdoelstelling voor seizen 2018-2019 echter de bidon kratten 
hebben we niet kunnen aanschaffen omdat we een financiële tegenvaller hebben door de zoekgeraakte 
ballen. Dat wordt dus nog even sparen komend jaar 
Op de wedstrijddag kan de leider een wedstrijdbal ophalen bij de materialenman (Rene Kooiker). De bal 
dient na de wedstrijd weer ingeleverd te worden. Natuurlijk kan je ook een bal gebruiken die je als team 
beschikbaar hebt om mee te trainen. 

 

 

1.6 Spelregels en wedstrijdvormen 

Zoals je inmiddels wel weet zijn er voor de jeugd nieuwe wedstrijd vormen met soms aangepaste 
spelregels met ingang van het seizoen 2017-2018. Hieronder nog even samengevat: 
 
O15 t/m O19: Wedstrijdvormen en spelregels zijn ongewijzigd. Dus alles volgens FIFA voorschriften. Let 
op! Publiek op het hoofd en kunstgrasveld moet altijd achter het hek plaatsnemen. 
 
O13: Spelen op een groot veld. Afwijkend van bovenstaand is: 
Hoekschop wordt genomen 10.15 meter vanaf de hoekvlag 
Doeltrap en/of vrije trap is vanaf de 16,5 meter lijn 
 
 
O11 (en O12): Spelen op een half veld met afmetingen van 42,5 x 64 meter.  
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o Nieuw: 8 x 8 (inclusief keeper) 
o Doel is: Pupillen goal 
o Speeltijd: 2 x 30 min. En maximaal 15 minuten rust 
o 2 x time out, na 15 minuten (dood spelmoment). Daarom is aanvangstijd van de 

thuiswedstrijden altijd 09.40 uur. 
o Hoekschop of uitbal: Dribbelen of passen en er mag direct gescoord worden 
o Een vrije bal is: Ge- passt, gedribbeld of direct geschoten 
o Terugspeelbal op keeper mag niet 
o De scheidsrechter is een Pupillenscheidsrechter 

 
O8 en 9: Veldafmeting: 

 
o Spelen: 6 x 6 (met keeper) 
o Doel is: pupillen goal 
o Speltijd: 2 x 20 minuten met 10 minuten rust 
o Time out: 2 x na 10 minuten (dood spelmoment) 
o Aanvangstijd thuiswedstrijden: 08.30 uur 
o Er is geen scheidsrechter maar een spelbegeleider 
o Er is geen publicatie van uitslagen en standen. Deze worden wel doorgegeven aan KNVB en 

daar wel verwerkt. 
 

O7: Veldafmeting: 

 
o Spelen: 4 x 4 (zonder keeper) 
o Speeltijd is: 8 x 5 minuten (advies KNVB) 
o Doel is: 3 x 1 meter 

 

2. Thuiswedstrijden 

 
In principe is elke zaterdag een bestuurslid van dienst aanwezig die het eerste aanspreekpunt is voor 
jeugdleiders en scheidsrechters. In de regel is dat onze materialenman (Rene Kooiker). Hij kan je 
ondersteunen bij overige vragen of organisatorische zaken. 
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De jeugdleiders dienen zelf de hoekvlaggen te plaatsen en indien er dezelfde dag geen wedstrijd volgt 
deze op te ruimen. Tevens moeten de kleine pupillendoelen op de juiste plaats worden gezet en terug 
worden geplaatst als het de laatste wedstrijd van die dag op dat veld is. 
De jeugdleider wijst het bezoekende team de kleedkamer en het veld waarop de wedstrijd wordt 
gespeeld.  

2.1 Het digitale wedstrijdformulier 

Voor de aanvang van elke competitiewedstrijd van de jeugdteams moet de jeugdleider, welke 
aangemeld is als teammanager, een wedstrijdformulier invullen. Dit dient voor alle teams digitaal te 
gebeuren. Jeugdleider of teammanager kunnen, indien gewenst, bij de wedstrijdsecretaris instructie 
krijgen over het invullen van de formulieren. 

2.2 Kleedkamers en douchen 

De toewijzing van de kleedkamers is te lezen op het mededelingenbord bij de ingang van het kleedkamer 
gebouw. Zorg er met je team voor dat de kleedkamer(s) schoon en opgeruimd achterlaat. Dat is wel zo 
fijn voor het team dat na je komt.  
De jeugdleider is na de wedstrijd aanwezig tot de laatste speler gereed is en is de eindverantwoordelijke 
voor het schoon achterlaten van de eigen kleedkamer en de kleedkamer van de tegenstander.  
De vereniging kan niets verplichten maar het verdient de voorkeur om na de trainingen en de 
wedstrijden gezamenlijk te douchen, ook de jongste jeugd. 

2.3 Thee/ranja tijdens de rust 

 
De jeugdleider voorziet zijn team en de tegenstanders van thee of ranja tijdens de rust. De thee/ranja 
wordt door kantinevrijwilligers klaargezet op de bar bij het koffie uitgiftepunt. Het bord waarin de plastic 
bekers zitten weer inleveren bij de bar in de kantine.  
 

3. Na de wedstrijd: 

 
De jeugdleider ziet erop toe dat de spelers na de wedstrijd en het nemen van de penalty’s (de penalty’s 
worden alleen door JO7 en JO11 pupillen genomen), de tegenstander een hand geven om hun te 
bedanken voor de wedstrijd. De jeugdleider bedankt samen met de aanvoerder van het team de 
jeugdleider van de tegenstander en de scheidsrechter voor het fluiten van de wedstrijd.  
Bespreek eventueel de wedstrijd kort na met de spelers en benadruk dan vooral wat er goed is gegaan. 
Sta open voor reacties op de wedstrijd van de spelers en los onduidelijkheden en conflicten op mochten 
deze zich voordoen . Maak afspraken met het team voor de volgende wedstrijd. Koppel de wedstrijd 
terug en maak eventueel afspraken met de trainer voor de komende training. 
De jeugdleider houdt toezicht tijdens het douchen en omkleden en zorgt ervoor dat de tas met 
teamkleding is ingepakt en meegaat met de speler of ouder die ingeroosterd is voor het wassen van de 
teamkleding. 
 

4. Algemene informatie 

4.1 Uitwedstrijden 

 
De jeugdleider zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de locatie van de te bezoeken club en beschikt 
over een juiste routebeschrijving.  
Tijdens uitwedstrijden is het gebruikelijk dat ieder team verzamelt bij het parkeerterrein of in de 
kantine van s.v. Wilhelminaschool en gezamenlijk vertrekt. De jeugdleider zorgt ervoor dat voldoende 
vervoer aanwezig is en dat het team op tijd vertrekt.  
Rij- en was-schema voor begin van de competitie doorgeven aan ouders (zie bijlage voor een voorbeeld). 
Elke ouder dient hieraan te voldoen. Lukt het niet dan dient de ouder zelf voor vervanging te zorgen.   
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4.2 Blessures 

 
Ernstige blessures of langdurige ziektegevallen dienen door de Jeugdleider aan het jeugdbestuur te 
worden gemeld. Jeugdbestuur stuurt de betreffende speler, leider of trainer een passende attentie 
naargelang de ernst van de situatie. 

4.3 Geen publiek op het veld 

 
Een belangrijke gedragsregel is dat het voor publiek niet is toegestaan om direct langs de lijn te staan en 
daar vandaan de wedstrijden te bekijken. Daar waar mogelijk blijft het publiek achter de omheining. 
Vandaaruit –positief- aanmoedigen stellen wij natuurlijk zeer op prijs. De gedragsregel is tevens bedoeld 
om duidelijk overzicht te houden op de wedstrijd voor scheidsrechters en jeugdleiders. Het coachen van 
de wedstrijd is de taak van de leider en niet de taak van de toeschouwer (ouder) hoe goed bedoeld ook. 
Gebeurt dit toch en werkt dit verstorend maak dit dan bespreekbaar met de betrokkenen. Is daarbij 
ondersteuning gewenst van iemand van het jeugdbestuur meldt dit dan.  
Ook voor de wedstrijden van de JO7 tot en met JO11 categorie op de velden geldt dat het  niet is 
toegestaan om publiek vanaf de middellijn (dat is dus de lijn die de twee halve wedstrijdvelden scheidt) 
de wedstrijd te bekijken. Dit vanwege de overzichtelijkheid voor scheidsrechter, coaches en uiteraard 
ook in het belang van de spelers zelf. Publiek op de middellijn kan spelers immers in de weg lopen.    
Verzoek aan de jeugdleiders is om hierop toe te zien en zowel het thuispubliek als het  publiek van de 
bezoekende club hierop ook aan te spreken.  Ook hierbij geldt de oproep om dit te melden, als u hierbij 
de ondersteuning wenst voor iemand van het jeugdbestuur. 

4.4 Inzet van ouders rondom wedstrijden of andere activiteiten. 

 
2 x per seizoen word je gevraagd om ouders te organiseren voor de bezetting achter de bar. Hiervoor 
ontvang je ruimschoots op tijd een mail van onze planner barbezetting (Sonja Lenting). Tip: Informeer 
ouders liefst meteen bij aanvang van seizoen. Zodat zij zich tijdig kunnen aanmelden bij jou voor de 
betreffende ochtend of middag. De barbezetting is opgedeeld in 3 shifts van 3 uur. Per shift zijn 2 ouders 
nodig en die worden ondersteund door een vaste barmedewerker. Een ouder hoeft dus nooit langer dan 
3 uur per seizoen, tenzij deze langer of vaker wil helpen natuurlijk.  
 
Helaas komt het soms voor dat je de organisatie niet rond krijgt. Meldt dit dan tijdig bij Sonja (vandaar 
de tip meteen bij aanvang seizoen organiseren). Afhankelijk van de reden kan het zijn dat gesprek met 
de ouders nodig is. Het clubhuis en daarmee ook de barbezetting is namelijk essentieel voor het 
bestaansrecht van een vereniging dus ook s.v. Wilhelminaschool. In een dergelijke situatie wordt een 
gesprek geïnitieerd door het jeugdbestuur. Uiteraard is dat altijd in overleg met jou maar hiermee willen 
we wel aangeven dat de vereniging dit niet tolereert. 
Meteen maak ik van de gelegenheid gebruik om je nog een tip te geven: Het helpt je om direct bij 
aanvang van het seizoen een ouder/spelers bijeenkomst te organiseren waarbij je de belangrijkste 
voetbalzaken met elkaar kan bespreken. De agenda kan dan bestaan uit: 

o Kennismaken met elkaar 
o Het organiseren van het Was en rijschema (zie bijlage voor een voorbeeld) 
o Organiseren van de barbezetting 
o Hoe en op welke wijze communiceren en informeren over wedstrijden, trainingen, toernooien 

en afgelastingen 
o Eventueel organiseren van spelbegeleiding (indien nodig een scheidsrechter en/of vlagger) 

Voor een ouder/speler bijeenkomst is handig om in ieder geval de jeugd coördinator te laten aansluiten, 
hij of zij is daar altijd toe bereid, en indien gewenst kan ook altijd iemand van het jeugdbestuur 
aansluiten. Een bijeenkomst is prima te organiseren na bijvoorbeeld een training maar het kan 
bijvoorbeeld ook na een wedstrijd. Let op: Doe dit wel meteen bij aanvang van het nieuwe seizoen. 
 

4.5  Oefenwedstrijden  
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Voorafgaand aan de competitie of tijdens de winterstop kunnen er oefenwedstrijden gespeeld worden. 
Ook tijdens een competitievrij weekend mag er uiteraard een wedstrijd gespeeld worden.  
In een aantal gevallen wordt via de jeugd coördinatoren een oefenprogramma samengesteld. Daarnaast 
is het mogelijk om zelf oefenwedstrijden te organiseren, maar doe dit altijd (vooraf) in overleg met de 
wedstrijdsecretaris. 

4.6  Jeugd coördinatoren  

Wanneer je als jeugdleider vragen of opmerkingen hebt over de organisatorische zaken rond je team of 
in zijn algemeenheid over de gang van zaken binnen de s.v. Wilhelminaschool, neem dan in eerste 
instantie contact op met de jeugd coördinator. Deze is het eerste aanspreekpunt voor alle jeugdleiders 
en trainers. Hieronder vind je een overzicht van de jeugd coördinatoren. 

Jeugdcoördinatoren: 

Keepers: Jan ter Halle 
O19: Peter Peperkamp 
O17: Paul Mulder. Vacature per 1-2-2020 
O14 en 15: Paul Mulder (tot 1-2-2020) met ondersteuning van Michel Govers en Eelco Molendijk 
O12 en 13: Eelco Molendijk 
O10 en O11: Rutger Haan en Arjan Peezenkamp 
OO8 en O9: Stacey Veldhuis-Spoolder 
Instroom en O7: Marcel Geerdink 
Meiden: Rob van Delft met ondersteuning van Diane Beijerink 
 

5. Huisregels, Normen en waarden en sanctiebeleid  

In 2016 heeft het bestuur een huishoudelijk reglement opgesteld. Dit reglement is bedoeld om voetbal 
voor eenieder op een plezierige wijze te laten beleven.  

5.1 De huisregels 

o Je toont respect in woord en gedrag naar  anderen, vrijwilligers, medespelers, bestuursleden en 
tegenstanders. 

o Je bent op de hoogte van de huisregels en handelt daarnaar en spreekt elkaar aan indien nodig. 
o Je bent in staat je te legitimeren wanneer daarom gevraagd wordt. 
o Er wordt niet gerookt op het sportcomplex met uitzondering van de aangegeven plaats. 
o Met voetbalschoenen niet in de kantine. 
o Kleedkamers worden na gebruik altijd schoon en opgeruimd achterlaten. 
o De kinderhoek is alleen voor de jongste jeugd: O7 t/m O15. 
o Geen alcoholgebruik onder 18 jaar. 
o In de kantine wordt op zaterdag geen alcohol geschonken voor 13.00 en op zondag voor 11.00 

uur. 
o Er wordt geen alcohol versterkt aan personen welke naar oordeel van de barmedewerkers in 

kennelijke staat zijn. 
o Personen welke zichtbaar onder invloed zijn van alcohol en/of drugs worden de toegang tot de 

kantine ontzegd. 
 

Er zijn rookvrije afspraken op ons complex. Op zaterdag tot 13.00 uur en doordeweeks tot 19.00 uur mag 
alleen gerookt worden bij de rookpaal op het terras. De entrees van het clubhuis en de kleedkamers zijn 
ten allen tijde rookvrij. 

5.2 Normen en waarden 

1. We doen niets dat de goede naam van s.v. Wilhelminaschool in diskrediet kan brengen. 
2. We gedragen ons sportief (onthouden ons van onsportief gedrag). 
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3. We maken geen (onthouden ons van) discriminerende opmerkingen, vloeken of schelden niet, 
treiteren en pesten niet. 

4. We gaan zorgvuldig en verantwoord om met eigendommen van s.v. Wilhelminaschool en die 
van andere verenigingen. 

5. Ouders / verzorgers en verder publiek respecteren de trainers/leiders en laten het coachen aan 
hen over. 

6. Presteren is belangrijk, maar plezier nog meer. Winnen is belangrijk, maar niet ten koste van 
alles. 

7. We doen vrijwilligerswerk binnen de mogelijkheden van de vereniging. 

Het bestuur van onze vereniging is van mening dat wanneer wij, bestuursleden, trainers, elftalleiders, 
ouders, supporters en andere betrokkenen zich inspannen tot het naleven van bovenstaande afspraken 
de voetbalsport door een ieder op een positieve wijze zal worden beleefd.  

5.3 Sancties s.v. Wilhelminaschool  

Het kan voorkomen dat we geconfronteerd worden met wangedrag van spelende leden en/of ouders en 
toeschouwers. Gelukkig komt het niet vaak voor maar mocht het zich voordoen dan hebben we 
onderstaand sanctie beleid. Om duidelijk te maken wat de maatregelen concreet inhouden hebben we 
een indeling in categorieën van ontoelaatbaar gedrag, met de daaraan verbonden sancties.  
 

Ontoelaatbaar gedrag Sanctie 

  

Zonder afmelden/wegblijven van wedstrijden Sanctie A 

Pesten Sanctie A 

Negatief vertegenwoordigen van s.v. Wilhelminaschool Sanctie A 

Niet accepteren van leiding Sanctie A 

Vandalisme/vernieling Sanctie B 

Discriminatie Sanctie B 

Wangedrag tegen bestuur leden of andere vrijwilligers Sanctie C 

Drugsgebruik Sanctie C 

Fysiek geweld Sanctie C / D 

Diefstal Sanctie D 

 
Sanctie A:  Waarschuwing 
Sanctie B:  Officiële waarschuwing met een vermelding 
Sanctie C: Schorsen voor bepaalde tijd. Afhankelijk van het vergrijp wordt de zwaarte van de sanctie 

door bestuur bepaald. Het bestuur behoudt het recht voor het nemen van een definitief 
besluit. 

Sanctie D: royeren van de club 
 
NB: Bij herhaling van wangedrag kan het hoofdbestuur, zonder opgave van reden, besluiten de sanctie te 
wijzigen.  
 
Dit sanctiebeleid geldt voor alle geledingen binnen s.v. Wilhelminaschool, te weten senioren, jeugd en 
dames. 
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6. Bijlagen: 

6.1 Rij en was schema 

 
Rij en wasschema S.v. Wilhelminaschool 

                      

Seizoen:                     

Team:                     

              Vervoer Wassen 

Datum Thuisclub Uitclub Aanvang Aanwezig Vertrektijd: Wedstrijd locatie Ouders Ouders Ouders Ouders 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


