Beste ouders
Uw zoon of dochter is lid van ZSGOWMS. Via dit informatieblad willen wij u op de hoogte brengen
van actuele informatie voor seizoen 2020-2021
Ook hebben wij beschreven wat we van de ouders en leiders verwachten in de begeleiding van
hun kind voorafgaande en tijdens trainingen en voetbalwedstrijden en welke
contributieverplichtingen er zijn.
Wij vragen vooral uw aandacht voor de vraag vanuit de jeugdcommissie voor vrijwilligers. Er wordt
beschreven op welke wijze u kunt bijdrage aan de vele taken die er zijn bij een amateur
voetbalvereniging, die grotendeels draait op de inzet van vrijwilligers. Wij hopen van harte dat u tijd
maakt om ons te ondersteunen.
Dat het een sportief seizoen mag worden met mooie prestaties!
Namens de jeugdcommissie,
Gert Buskermolen
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Algemene informatie
ZSGOWMS betekent ‘Zonder Samenspel Geen Overwinning Wilskracht Maakt Sterk'.
Het is een fusie tussen ZSGO en WMS die zijn ontstaan in 1919. In 1996 zijn beide clubs gaan
samenwerken, waarbij er werd gehecht om de oorspronkelijke benamingen te behouden. In maart
2019 heeft de club het 100 jarige bestaan uitgebreid gevierd.
Onze vereniging heeft jeugd- en seniorenteams, die op zaterdag of zondag hun thuiswedstrijden
spelen op de velden van ZSGOWMS en de uitwedstrijden elders in en rond Amsterdam
Als club willen we graag het volgende uitstralen:
 Plezier voor het kind
 Sportief en respectvol gedrag op en rond het veld
 Goede prestaties
We willen graag een club zijn waarbij zowel de ouders als de kinderen zich thuis voelen. Waar
sportiviteit, plezier en prestaties hand in hand gaan.
Hoe willen we dat bereiken?
Kinderen
- Positief en enthousiast zijn: zin om te voetballen!
- Gericht zijn op het eigen team en eigen spel.
- Geen negatieve kritiek op medespelers, tegenstanders en scheidsrechters.
- Laat geen storend gedrag zien door ongewenst taalgebruik te uiten of door niet te luisteren naar
de trainer of de leider.
- Ruimt zijn spullen op, gooit het afval in de bakken en gaat niet met voetbalschoenen de kantine
binnen.
Ouders
Onze vereniging heeft de KNVB-gedragscode ondertekend. Dit betekent dat een ieder
die onze velden betreedt zich houdt aan de daarin gestelde regels. Kort gezegd verwachten
wij dat een ieder zich netjes gedraagt op en rond het veld, in de kleedkamers
en in de kantine. Behandel een ander zoals u ook behandeld wilt worden en gebruik,
geen verbaal of fysiek geweld.
Zo zien wij het graag:
- Zorg dat de kinderen op tijd en met de juiste kleding aanwezig zijn.
- Het is leuk als de kinderen en het team worden aangemoedigd. Zorg wel dat het enthousiasme
niet overgaat in te veel geschreeuw.
- Zorg voor een positieve toon naar de spelers in het veld. Dit geldt ook als het een keer wat
minder gaat of als het team dreigt te verliezen. Een negatieve toon is slecht voor de motivatie en
leidt soms tot onsportief gedrag.
- Wees terughoudend met het geven van (tactische) aanwijzingen. Dit is een taak voor de
coaches. Tegenstrijdige aanwijzingen werken verwarrend.
- Geef geen kritiek op scheidsrechters. Het is een lastige taak om goed te fluiten. Wees hierin
respectvol.
- De opstelling en de uitvoering van de wissels wordt door de coaches bepaald. Mocht u daarover
toch andere ideeën hebben maak dat dan op een apart moment kenbaar. Maar ga nooit tijdens
een wedstrijd hierover in discussie. Na een training of wedstrijd is er ruimte om gezamenlijk in
gesprek te gaan.
Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u altijd de coördinator erin betrekken.
Het is gezellig om gezamenlijk voor en na de wedstrijd koffie en limonade met andere ouders en
kinderen te drinken. Ook kan de onderlinge band worden verstrekt door in het seizoen iets leuks
met je team te organiseren.
De leiders maken afspraken over vervoer, verzameltijden, het wassen van shirts, het helpen bij het
vegen van de kleedkamers of andere zaken. Zorg dat ze op u kunnen rekenen.
Hiervoor wordt een groepsapp opgemaakt. Deze is alleen bedoeld om elkaar te informeren over
tijden en andere relevante zaken, maar absoluut niet om er een discussie over te voeren!

Kleding
Wij willen graag dat onze teams goed verzorgd op de voetbalvelden komen, het volgende is
daarover afgesproken:
- Zwarte kousen en broekje en zwart trainingspak van ZSGOWMS merk NIKE
Na betaling van de contributie kunt u die via de vereniging aanschaffen tegen een gereduceerde
prijs. De kleding wordt geleverd door Accent Sport, Jan Pieter Heijestraat 182-184 te Amsterdam.
Wij adviseren u de initialen van uw kind op het trainingspak te laten zetten, zodat het makkelijker
terug te vinden is.
- Wit spelersshirt wordt door ZSGOWMS in bruikleen gegeven, per team wordt in het begin van het
seizoen een tas met shirts gegeven.
- Voetbalschoenen en scheenbeschermers

Contributie
De kosten die in rekening worden gebracht door de gemeente lopen jaarlijks op. Denk daarbij o.a.
aan de kosten van de huur van de kantine, de (trainings-)velden en de elektriciteitsrekening. In het
huidige financiële klimaat wordt ook niet meer geaccepteerd dat (voetbal)clubs hun financiële
verplichtingen niet nakomen. In Amsterdam zijn er al verschillende clubs hierdoor in problemen
gekomen.
Dat betekent voor ZSGOWMS dat er een strikt contributie- beleid wordt gehanteerd.
Betaalt u voor 1 september dan krijgt u 10 euro korting!
Betaalt u na 1 oktober dan komt er een verhoging van 10 euro. Daarbij loopt u het risico dat er niet
meer getraind en gevoetbald mag worden.
De contributieprijzen worden voor elk seizoen bekend gemaakt en staan ook op de site van
ZSGOWMS.
De nieuwe leden dragen hun contributie af bij de inschrijving van hun kind. Leden die al zijn
ingeschreven kunnen hun contributie overmaken naar:
IBAN: NL66RABO0118758004 tnv ZSGOWMS. Vermeld wel de naam van de speler erbij.
Indien u niet de financiële mogelijkheden heeft om de contributie te voldoen dan kan er gebruik
worden gemaakt van het sportfonds van de gemeente Amsterdam.
We wijzen u er op dat u dit tijdig kenbaar moet maken bij het bestuur en daarin zelf stappen
behoort te zetten.
Bij ZSGOWMS coördineert Remy Raghoenath de betalingen van de contributie. Dit in afstemming
met het bestuur.

Wedstrijden
De JO8 t/m JO13 jeugdteams spelen hun wedstrijden op zaterdag, veelal in de ochtend. De JO14
t/m JO19 jeugdteams spelen op zondag. De wedstrijden worden door de KNVB vastgesteld en op
de volgende wijze kenbaar gemaakt:
- U kunt op eenvoudige wijze een account openen op voetbal.nl. Hierop selecteert u het eigen
team. U bent dan direct op de hoogte van de geplande wedstrijden en standen. Tegenwoordig is
er ook een app van voetbal.nl voor de smartphone.
- Op de site van ZSGOWMS is er een link naar voetbal.nl waarop alle wedstrijden van ZSGOWMS
zijn te zien.
Speeltijden
JO8 en JO9: 2 x 20 min. Rustmomenten van 2 x 1 min en 1 x 10 min. Kwartveld 6 tegen 6
JO10: 2 x 25 min. Rustmomenten van 2 x 1 min en 1 x 10 min. Kwartveld 6 tegen 6.
JO11 en JO12: 2 x 30 min. Rustmomenten van 2 x 1 min en 1 x 10 min. Halfveld 8 tegen 8.
JO13: 2 x 30 min. Rust 15 min. Heel veld 11 tegen 11.
JO14 en JO15: 2 x 35 min. Rust 15 min. Heel veld 11 tegen 11.
JO16 en JO17: 2 x 40 min. Rust 15 min. Heel veld 11 tegen 11.
JO18 en JO19: 2 x 45 min. Rust 15 min. Heel veld 11 tegen 11.

Meisjes voetbal
Meisjesvoetbal is de laatste jaren zeer populair geworden. Ook wij hebben meisjesteams in de
leeftijdscategorie MO8 t/m MO13.
Het is ook mogelijk om als meisje in een jongensteam te spelen. Vaak is dit bevorderlijk voor de
ontwikkeling.

Trainingen
De trainingen worden gehouden op het Kunstgras van ZSGOWMS en het kunstgras bij Vlug en
Vaardig.
In het begin van het seizoen worden de trainingstijden, velden en trainers bekend gemaakt.
We verwachten dat je ongeveer een kwartier voor aanvang van de training aanwezig bent. Ook
voor de trainingen zijn er kleedkamers ter beschikking. Zorg dat de kleding is aangepast aan de
weersomstandigheden.
Kom je op de fiets zorg dan in de donkere maanden dat het licht in orde is. We willen dat je veilig
over straat gaat van en naar de velden van ZSGOWMS.

Jeugdplan
Er is een Technisch Jeugdplan opgemaakt, waarin profiel en taken van trainers zijn beschreven.
Er staan doelstellingen geformuleerd voor de verschillende leeftijdscategorieën en op welke wijze
we deze willen realiseren.

Afgelastingen
Helaas worden de velden ook wel eens afgelast i.v.m. de weersomstandigheden. Regen, sneeuw,
vorst en zelfs langdurige droogte zou aanleiding kunnen zijn dat er niet gevoetbald mag worden op
de (trainings) velden.
De verantwoordelijke instantie is de afdeling ‘Sport en Bos’ van de gemeente Amsterdam en soms
wordt het vanuit de KNVB opgelegd.
Op de site van ZSGOWMS staat er een link naar de velden die zijn afgelast. Bij twijfel kun je altijd
daar controleren of het voetbal doorgaat. De leiders worden doorgaans zsm geïnformeerd indien
er sprake is van afgelastingen.
Op de speeldagen zaterdag en zondag worden de velden omstreeks 08.00 uur gekeurd. Bij
afgelasting gaan wij direct de betrokken teams informeren.
Bij uitwedstrijden zijn we afhankelijk van de communicatie van de betreffende verenigingen. We
raden de leiders daarom ook aan om bij twijfel zelf de site van de uitvereniging te checken.

Teamleiders
Wat moet een team zonder een teamleider? Zeker bij de jeugd is een teamleider
onontbeerlijk. We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat ouders
deze taak op zich nemen en hoe blij we zijn dat dit ook elk seizoen weer gebeurd. Soms wordt de
rol van de teamleider ingenomen door de trainer van het team.
Wat verwachten we van de teamleiders?
Voor de wedstrijd
- Zorg dat je lid bent bij ZSGOWMS. Je ontvangt dan een relatienummmer. Je kunt je kosteloos
inschrijven via de site van ZSGOWMS
- Heeft zicht op het aantal spelers dat aanwezig is bij wedstrijden. Bij een te kort aan spelers wordt
op tijd de jeugdcoördinator geïnformeerd die mogelijk voor aanvulling kan zorgen.
- Op tijd aanwezig (in kantine of bij verzamelpunt)
- Controleren of iedereen vervoer heeft (bij uitwedstrijd)
- Team melden bij bestuurskamer en kleedkamer sleutel ontvangen
- Digitaal Wedstrijdformulier invullen.
- Het houden van een (korte) teambespreking
- In samenspraak met de jeugdcommissie vaststellen van scheidsrechter (en grensrechter) binnen
het team. We willen zoveel mogelijk scheidsrechters die uit het eigen team komen.

Tijdens de wedstrijd
- Warming up regelen
- Opstelling regelen (in samenspraak met trainer)
- Wissels regelen (tijd bijhouden)
- Limonade voor in de rust regelen (met ouders)
- Verzorging bij evt. blessures regelen
- Eventueel spelers en ouders aanspreken op gedrag
- Aanspreekpunt bij incidenten tijdens de wedstrijd
Na de wedstrijd
- Kleedkamer schoon achterlaten en controleren op achtergebleven spullen (samen met ouders)
- Kleedkamersleutel inleveren
- Uitreiken van de kledingtas aan één van de ouders die zorgdraagt voor het wassen van de
shirtjes (in toerbeurt)
Overig
- Aanspreekpunt voor jeugdcoördinator en jeugdcommissie
- Heeft contact met de trainer van het team
- Heeft gsm en (evt) email gegevens van ouders (of oudere jeugd)
- Maakt in begin een groep in WhatsApp waarin groepsberichten worden geplaatst
- Informeert het team over afgelastingen, wedstrijdwijzigingen en andere teamzaken
- Ouders betrekken bij het team door:
Vragen om taken rondom wedstrijd op zich te nemen
Voor en/of achteraf gezamenlijk wat te drinken in de kantine

Wat wordt er ook van de teamleider verwacht:
- Blijf altijd rustig en geef het goede voorbeeld aan spelers en ouders
- Coach de spelers positief, zowel tijdens als na de wedstrijd
- Als er dingen fout gaan in de wedstrijd probeer je aan te geven hoe het beter moet
- Overlaadt de spelers niet met te veel aanwijzingen, maar beperk je tot enkele
belangrijke opdrachten
- Als u kritiek heeft op een speler neem hem/haar dan in de rust of na afloop even apart
- Behandel een scheidsrechter altijd met respect (hoe slecht hij in uw ogen ook
fluit);
- Sta niet toe dat ouders tijdens de wedstrijd het veld betreden.
- Het is een goede gewoonte om na afloop de spelers onderling handen te laten
schudden; datzelfde geldt ook voor de leiders en de scheidsrechter

Vrijwilligers
Het kan in de huidige tijd niet vaak genoeg gezegd worden: vrijwilligers zijn de spil van elke
vereniging. Zo ook bij ZSGOWMS. Zonder deze mensen kan een club eenvoudigweg niet bestaan.
Vrijwilligerswerk staat echter ook onder druk, omdat steeds minder mensen hun spaarzame vrije
tijd onbetaald ter beschikking (kunnen) stellen aan hun club. Een club waaraan tegelijkertijd wel
steeds hogere eisen gesteld worden.
Wij hebben de visie dat ZSGOWMS niet alleen een vereniging is die de sport aanbiedt, maar ook
een vereniging is waar je een band mee opbouwt.
Gezamenlijk zorgen we voor het voetbalplezier binnen de vereniging.
Gelukkig weet ZSGOWMS zich gesteund door een groep vrijwilligers. Tegelijkertijd constateren we
dat we op verschillende vlakken nog handen te kort komen.
Een te kleine groep is te druk met de activiteiten die een voetbalclub nou eenmaal met zich
meebrengt. Daarom streven we naar een grote groep aan vrijwilligers binnen ZSGOWMS.
Voor de volgende taken zouden we graag ondersteuning krijgen:
- Leider van een team
- Jeugdscheidsrechter, door ouder met een voetbalachtergrond
Je kunt je voetbalkennis testen op www.voetbalmasterz.nl

- (assistent)Jeugdtrainer, door ouder met een voetbalachtergrond
- Kantinemedewerkers tijdens de wedstrijd van u kind, of op andere tijden.
Het kan ook zijn dat uw hobby of werk vaardigheden met zich meebrengen waarvan de club kan
profiteren. Denk bijvoorbeeld aan fotografie of het ontwerpen/onderhouden van een website.
Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. We maken graag met u duidelijke afspraken
over wat u voor ZSGOWMS kunt betekenen.
Graag ontvangen wij van u een reactie. Dat kan via de jeugdcommissie.

Sponsors
Het zal u niet verbazen dat ook sponsors van harte welkom zijn.
Het sponsoren van de club kan op verschillende wijze. Als u bijvoorbeeld een eigen bedrijf heeft
kunt u de shirts sponsoren van het team van u eigen kind. De naam van het bedrijf komt dan
zichtbaar op de shirts. Of u kiest voor het sponsoren van materialen zoals doeltjes, ballen of
bekers voor toernooien.
Ook kan het zijn dat uw bedrijf de club ondersteund met het bieden van diensten.
Er is dus een scala aan mogelijkheden om de club financieel te ondersteunen.
Vragen hierover kunt u stellen bij het bestuur of de jeugdcommissie van ZSGOWMS.
Jaaragenda
- Eind Juni: het bekend maken van de voorlopige indeling teams
- Laatste week van de schoolvakantie in augustus: aanvang van de trainingen
- Eind augustus/begin september: aanvang van de najaarscompetitie en de bekerwedstrijden
- Eind november brengt de Sint een bezoek aan ZSGOWMS voor de mini’s en JO8-JO9-MO8MO9
- Kerstvakantie: Bingo; waarvan de opbrengst voor de jeugd bestemd is
- 2e weekend in januari houden we het Nieuwjaars toernooi voor de jeugdspelers van ZSGOWMS.
We mixen de teams en eten gezamenlijk wat na afloop van het toernooi.
- Januari- februari aanvang van de voorjaarscompetitie
- Paaszaterdag: toernooi bij ZSGOWMS voor de JO8 t/m JO12 en MO8 t/m MO12 teams met
andere verenigingen.
- Eind mei: einde van de competitie.
- Juni: toernooien : Opgave via toernooi.zsgowms@gmail.com
- Juni: Selectie trainingen nieuwe seizoen

