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v.v. Woudrichem



Hoi, welkom als lid van v.v. Woudrichem !

Superleuk dat jij je aansluit bij onze vereniging. Uiteraard zijn we daar hartstikke blij mee. 
V.V. Woudrichem is een voetbalvereniging. Natuurlijk ben je hier om te voetballen. Maar 
er gebeurt nog veel meer. Je gaat hier namelijk vrienden en vriendinnen maken voor de 
rest van je leven. Wij vinden het heel belangrijk dat je hier veel plezier hebt, dat jij je veilig 
voelt, lekker kan sporten, lachen, leert om samen te spelen, samen weet wat verliezen is 
maar natuurlijk ook samen winnen.

Voetbalvereniging Woudrichem is opgericht op 11 maart 1932 door mannen die toen al 
hetzelfde idee hadden als jij nu. Samen voetballen en plezier hebben.

Zoals je ziet hebben we een heel mooi sportpark “Het Bolwerk”. We zijn daar trots op 
en we spelen in onze clubkleuren: wit shirt, groene broek en groene kousen. In ons logo 
zit een stormvogel. De vereniging zijn we met elkaar. Alle leden zijn hier samen de baas. 
Maar dus hebben we ook de verplichting en verantwoordelijkheid om samen te zorgen 
dat we het hier mooi, gezellig en leuk houden. 

We wensen je heel veel plezier en als we je ergens bij kunnen helpen zullen we dat altijd 
proberen. Wij zijn trots op jou! Draag jij onze clubkleuren met trots en plezier? 

Met wit-groene sportgroeten,

Hanno de Joode

Voorzitter



Waar bent u?
Het is altijd handig als je de weg weet op ons voetbalveld. Hierboven kun je een 
plattegrond zien van ons terrein, waarop wat belangrijke punten zijn aangegeven.

1  Veld 1
2  Veld 2
3  Veld 3
4 Pupillenveld/trainingsveld
5  Kleedkamers
6 Ballenhok
7 Kantine
8 Ontvangstruimte/bestuurskamer
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Wat kunt u van ons verwachten?
Het is voor u als nieuw lid of als ouder/verzorger van een kind dat lid wordt ontzettend 
belangrijk om te weten waar u uw kind laat sporten en wat u daarvan kunt verwachten. 
Onze club staat voor gemoedelijkheid, sportiviteit en het respect wat zij hebben voor 
iedereen die de club een warm hart toedraagt, maar ook richting de tegenstanders en 
(assistent) scheidsrechters die iedere week ons complex bezoeken. De kinderen worden 
op de trainingen begeleid door trainers en leiders die de kinderen beter willen maken in 
het voetballen, maar waarbij het plezier voorop staat. Als de kinderen plezier hebben in 
wat zij doen, hebben de ouders, verzorgers, trainers en leiders dat automatisch ook. De 
mensen van de club staan altijd voor iedereen klaar en zullen er altijd voor proberen te 
zorgen dat iedereen zich welkom en thuis voelt zodra zij het complex betreden.

Een voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn voor iedereen, en voor minder-
jarigen in het bijzonder. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren 
en intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
aan vrijwilligers die regelmatig contact met jeugdleden hebben. 
Dit wordt door v.v. Woudrichem standaard gedaan.

Normen en Waarden
Omdat v.v. Woudrichem grote waarde hecht aan sportiviteit én respect, zijn er 
gedragsregels opgesteld. Deze zijn terug te vinden op onze website onder 
De Club/Gedragsregels.

Vertrouwenspersoon
Voetbalvereniging Woudrichem wil een club zijn waar iedereen graag naar toe komt en 
met plezier voetbalt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan 
proberen te doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, 
seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Omdat we 
ons realiseren dat er dingen kunnen spelen die soms lastig bespreekbaar zijn, hebben we 
een vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van Marina Zwaan. Meer informatie 
hierover vindt u op onze website onder De Club/Bestuur/Vertrouwenspersoon.
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Opleidingencommissie 
Deze commissie is opgericht om de kwaliteit van de jeugdopleiding te bewaken en waar 
mogelijk te verbeteren. Het hoofd opleidingen neemt de voetbaltechnische kant voor zijn 
rekening om het voetbal bij de jeugd naar een hoger plan te tillen.

Ons pedagogisch lid van de opleidingscommissie heeft een sociaalpedagogische ach-
tergrond en let met name op de sfeer binnen een team. Zo kan hij signaleren of een kind 
bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel zit en kijken wat daar de oorzaak van kan zijn.

Uiteraard kunnen trainers en ouders ook zelf contact met hem opnemen als er behoefte
is aan een gesprek. Ook verzorgt hij samen met een vrouwelijke collega de introductie-
gesprekken met onze nieuwe jeugdleden. Zo willen wij kennismaken met de ouders en de 
betrokkenheid vergroten. Deze gesprekken vinden in overleg met de ouders en uiteraard 
op vrijwillige basis plaats.

Graag verwijzen wij u naar ons jeugdbeleidsplan wat te vinden is op onze website. Dit 
plan is een coproductie tussen de technische commissie en de opleidingscommissie.  



Bestuur en commissies
Op onze website vindt u meer informatie over de organisatie van onze club. U vindt hier 
bijvoorbeeld wie de bestuursleden zijn, voor welke activiteiten zij verantwoordelijk zijn en 
hoe u hen kunt bereiken. Tevens vindt u daar meer informatie over onze commissies.
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Privacywetgeving
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. U kunt ervan op aan dat zorg-
vuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Als club houden wij ons aan de AVG 
en hebben wij in een statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens 
omgaan en welke rechten u heeft. U kunt dit terugvinden op onze website onder De 
Club/Privacyverklaring.

Kleding en sponsoring
Als je bij ons gaat voetballen zorgt de club voor de wedstrijdtenues. De volgende spullen 
moet je zelf kopen:

•	 Voetbalschoenen
•	Wedstrijdsokken
•	 Scheenbeschermers
•	 Trainingskleren	(shirt,	broek,	sokken,	trainingspak	voor	winter)

Wassen van de kleding wordt per team geregeld. Het ene team kiest ervoor om de 
tenues en sokken op toerbeurt te wassen. Bij een ander team kan er een vaste “wasser” 
zijn en wordt er per wedstrijd een financiële bijdrage van de teamgenoten gevraagd.

Uiteraard is het mogelijk om de kleding van een team te sponsoren. Meer informatie 
vindt u op onze website onder Sponsoring/Sponsorinfo. U kunt ook een mailtje sturen 
naar onze sponsorcommissie: sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl.

Gevonden voorwerpen
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je na een training of een wedstrijd je scheen-
beschermers of voetbalschoenen niet in je tas doet. Voor deze spullen is er in de
ontvangstruimte een plekje ingericht voor gevonden voorwerpen. Hier kun je iedere 
zaterdagochtend terecht om te vragen of de spullen zijn gevonden.



Vrijwilligers
Een sportclub zoals v.v. Woudrichem wordt jaar in jaar uit geholpen door zeer gewaar-
deerde vrijwilligers. Onze club is daar ontzettend trots op! Ieder jaar weer zien we nieuwe 
ontwikkelingen die compleet door vrijwilligers worden gerealiseerd. 
Via deze weg zouden wij jullie als ouders willen vragen om eens na te denken over een 
compleet vrijblijvende vrijwilligersrol die u zou kunnen of willen spelen bij onze club. 
Onze, maar nu ook uw vereniging is gelukkig in het bezit van een groot vrijwilligersbe-
stand. Door het vele vrijwilligerswerk kunnen wij de contributies voor alle geledingen 
betaalbaar houden. Om dit ook voor de toekomst zo te houden, is het belangrijk dat wij 
ook op uw medewerking kunnen rekenen. Graag vernemen wij van u voor welke functie/
taak wij u op korte termijn of in de toekomst kunnen benaderen. Denk hierbij aan trainer, 
leider, grensrechter, scheidsrechter, hulp in kantine, sponsoring, deelnemen aan diverse 
commissies, onderhoud, schoonmaak, EHBO, etc.
U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier of via mail doorgeven aan 
info@vvwoudrichem.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurslid Voetbalzaken. 
Verder geldt dat onze junioren (JO15 t/m JO19) zullen worden benaderd om een paar 
keer per seizoen te ondersteunen bij een aantal werkzaamheden (jeugdwedstrijd fluiten, 
wedstrijdveldjes voor de jongere teams klaarzetten, etc.)
De vrijwilligers die voor u het eerste aanspreekpunt zijn, zijn de trainer en leider van uw 
dochter of zoon. Door hun ervaring kunnen zij vaak antwoord geven op uw vragen of u 
door verwijzen naar de vrijwilliger die het antwoord zou moeten weten.

Lidmaatschap en Stichting Leergeld
Informatie over het lidmaatschap, de contributie en opzeggen van het lidmaatschap is 
terug te vinden op de website onder De Club/Ledenadministratie/Lid worden.
Belangrijk is ook dat adreswijzigingen, verandering van mailadres/telefoonnummer of een 
ander bankrekeningnummer tijdig worden doorgegeven.
Betalen van de contributie is uitsluitend mogelijk via een automatische incasso. Dit staat 
vermeld op het inschrijfformulier.

Graag wijzen wij op de Stichting Leergeld. Deze stichting is er speciaal voor kinderen die 
om financiële redenen niet kunnen sporten of aan activiteiten deel kunnen nemen.
Onder voorwaarden biedt de Stichting hier financiële ondersteuning. Men dient dit zelf 
aan te vragen bij Stichting Leergeld. Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl.
Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om.
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Tot slot
We hopen met dit boekje zoveel mogelijk informatie te hebben gegeven.
Uiteraard kun jij of kunt u nog steeds vragen hebben. Neem dan contact met ons op!

Belangrijke contactgegevens

Accommodatie          
Sportpark ’t Bolwerk
Middelvaart 1c
4285 WS Woudrichem
0183 - 30 90 58
info@vvwoudrichem.nl
www.vvwoudrichem.nl

Vertrouwenspersoon 
Marina Zwaan
vertrouwenspersoon@vvwoudrichem.nl
06 - 83 44 77 46

Meer informatie
Mocht u na het lezen van deze welkomstinformatie nog meer informatie willen hebben 
over onze club dan kan dat via vele kanalen. Kijk op onze compleet vernieuwde website, 
maar ook via Facebook en Twitter houden we u op de hoogte van alle ins en outs van de 
club. Tot slot verschijnt vier keer per jaar een clubblad dat elk lid thuisbezorgd krijgt.

Website:  www.vvwoudrichem.nl 
Facebook:  Voetbalvereniging Woudrichem
Twitter:  @VVWoudrichem



Het gat in de markt!
Producten van geperforeerd plaatmateriaal zijn niet 
meer weg te denken uit het dagelijks leven. In zowel 
de industriële omgeving, de openbare ruimte als de 
huiselijke sfeer wordt geperforeerd materiaal steeds 
meer gebruikt. Perfo Tech zet uw ideeën feilloos om 
in een halffabrikaat plaat of een compleet 
afgewerkt product. Door uitstekende contacten met 
toeleveranciers van plaatmateriaal, en de bereidheid 
om altijd een stap extra te zetten, is Perfo Tech in 
staat geperforeerd maatwerk te leveren in een groot 
scala aan materiaalsoorten tegen scherpe prijzen en 
levertijden.

Op onze site vindt u meer informatie over onze 
mogelijkheden. Heeft u specifieke vragen? 
Neemt u dan contact met ons op. 
We geven u graag vrijblijvend advies.

HET ADRES VOOR HET PERFOREREN,
RICHTEN EN STREKKEN VAN PLAATMATERIAAL

Producten

• Hekwerken

• Balkon-en Gevelbeplatingen

• Roosters

• Filters en zeven

• Traptreden

• Winkelinrichtingen

• Plafondplaten

Trotse hoofdsponsor
van v.v. Woudrichem

2e Industrieweg 8 • 4147 CT Asperen
T. + 31 (0) 345 61 15 22 • F. + 31 (0) 345 63 27 86

info@perfotechasperen.nl • www.perfotech.nl


