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Informatiegids leden 
 
Algemene informatie 
Hierbij ontvangt u het informatiegids voor nieuwe leden. Deze gids wordt aan 
de nieuwe leden en/of hun ouders/verzorgers uitgereikt.  
 
De bedoeling van dit informatiegids is duidelijkheid verstrekken over onze vereniging. Wat mag u als 
ouder/verzorger of u als lid van VVZ verwachten? Maar ook: wat verwacht VVZ van u? 
 
Het sportcomplex ‘De Wieken’ is gelegen aan de Sportloane 4 te De Westereen, gemeente 
Dantumadiel. Er zijn vier speelvelden, waarvan één kunstgrasveld. Zowel het hoofdveld als het 
kunstgrasveld is volledig verlicht, het C-veld is deels verlicht t.b.v. de jeugdtrainingen. 
 
Wat voor vereniging is v.v. Zwaagwesteinde? 
V.V. Zwaagwesteinde is opgericht op 21 juni 1931. De club heeft een sterke dorpsfunctie. Bijna alle 
leden, donateurs en vrijwilligers wonen in De Westereen. De vereniging streeft er naar dat haar leden 
ontspannen en met plezier hun sport kunnen bedrijven. Dat gaat echter niet vanzelf. VVZ drijft dan 
ook op de inzet van vele vrijwilligers. Vooral dankzij hun belangrijke bijdrage kan ieder lid zijn favoriete 
sport beoefenen. Naast het voetballen probeert de club ook de leden meer te bieden. Denk hierbij aan 
het organiseren van activiteiten. Maar het belangrijkste is natuurlijk het voetbal. Hiervoor is het een 
voorwaarde om goede faciliteiten te creëren. Bekwame begeleiding, goede materialen, een nette 
accommodatie zijn drie basisvoorwaarden hierin. Binnen de vereniging zijn er veel vrijwilligers actief. 
Voor deze vrijwilligers zijn er o.a. functiebeschrijvingen opgesteld, zodat een nieuwe vrijwilliger 
ongeveer weet wat er van degene verwacht wordt. Deze functiebeschrijvingen staan gepubliceerd op 
onze website. 
 
Communicatie 
Onderlinge communicatie bij een vereniging is heel belangrijk tussen spelers en leiding, tussen leiding 
en commissie, maar ook tussen ouders en leiding en de commissie. Spelen er bepaalde zaken, dan 
kunt u altijd bij de betreffende commissie terecht. Wij staan open voor kritiek. Wij doen met z’n allen 
ons best maar wij zijn ons ervan bewust dat wij daarbij ook fouten maken. U mag ons daar uiteraard 
op aanspreken. 
 
De belangrijkste communicatiemiddelen die worden gebruikt zijn: 
 

• De TV in de kantine. Hier vind je algemene informatie en nieuws. 

• De TV in de centrale hal. Hier vind je de boxindeling en veldverdeling van de te spelen 
thuiswedstrijden. 
Het publicatiebord bij de ingang. Hier vind je algemene informatie over het sportpark en 
nieuws.  

• Contactpersonen. De leden van de betreffende commissie zijn het eerste aanspreekpunt 
voor de spelers. Indien noodzakelijk kunnen zij ook contact opnemen met bestuursleden.  

• Presentatiegids. In deze gids worden artikelen gemaakt zoals interviews en dergelijke, maar 
ook belangrijke informatie wordt hierin verstrekt. 

• Website en social media. Op de website www.vvzwaagwesteinde.nl staat alle informatie 
over de vereniging. Hier is een lijst met belangrijke contactgegevens gegeven wanneer je iets 
wil communiceren/regelen. Daarnaast staat ook wekelijks het programma en de uitslagen van 
alle wedstrijden op de website. Tot slot is de club op Facebook, Instagram en Twitter terug te 
vinden. 

• E-mail. Belangrijke informatie wordt op initiatief van het bestuur ook gedeeld via e-mail onder 
alle leden waarvan een juist e-mailadres bekend is. 

 
 
 
 
 
 

https://www.vvzwaagwesteinde.nl/
http://www.vvzwaagwesteinde.nl/


   
 

Voetbalvereniging Zwaagwesteinde | Sportpark ‘De Wieken’ 
Sportloane 4 | 9271 VN De Westereen | Postbus 34 | 9270 AA De Westereen 

www.vvzwaagwesteinde.nl | Twitter: @VVZ_westereen | facebook.com/vvzwaagwesteinde  
 IBAN: NL03 RABO 0343 3072 51 

Organisatie 
 
Op onze website kunt u onder Clubinfo alle belangirjke informatie terugvinden 
als het gaat om de organisatie van de vereniging. Eveneens zijn daar de 
contactgegevens van de diverse geledingen binnen de club vermeld.  
 
Wat verwacht VVZ van u als ouder/verzorger of van jou als lid? 

• Dat u belangstelling toont voor de voetbalverrichtingen van uw zoon/dochter. Kinderen 
waarderen het als hun ouders komen kijken naar wedstrijden. Een sportvereniging is geen 
oppas waar men zaterdags om 9 uur het kind brengt om deze vervolgens om 12 uur weer op 
te halen. Het tonen van belangstelling en meeleven met de spelers komt de sfeer zeker ten 
goede. 

• Dat u de contributie tijdig betaalt. Dit lijkt heel logisch, maar toch komt het voor dat dit niet 
altijd gebeurt. 

• Dat u een aantal keren in het seizoen beschikbaar bent om als chauffeur bij uw eigen 
team of dat van uw kind. De leider van het team neemt contact hierover met u op. 

• Dat u een aantal keren in het jaar de wedstrijdkleding wast. De leider van het team neemt 
contact hierover met u op. 

• Dat u niet te snel nee zegt wanneer men bij u aanklopt voor het een of ander. 
Tegenwoordig heeft iedereen het druk, maar met een beetje goede wil heeft iedereen best 
nog wat tijd over. 

• Dat u er op toeziet dat u of uw kind douchespullen bij zich heeft voor zowel wedstrijden 
als trainingen. Dit is voor de gezondheid en hygiëne heel belangrijk en daarom bij ons ook 
verplicht. Bovendien wordt het gebruik van badslippers zeer aanbevolen. 

• Dat u ervoor zorgt dat u of uw kind met de voetbalsokken van v.v. Zwaagwesteinde kan 
spelen. De voetbalsokken zijn te koop bij de Sake Store in De Westereen.  

 

Wat mag een ouder/verzorger en een lid van VVZ verwachten? 

• Dat u serieus genomen wordt. 

• Dat er alles aan wordt gedaan om te zorgen voor een goede en goed verzorgde 
accommodatie. Voor het netjes houden van de accommodatie zijn we natuurlijk met zijn allen 
medeverantwoordelijk. 

• Goede trainingen. Ons streven is dat elk team een bij voorkeur gediplomeerde trainer krijgt, 
die ook zoveel mogelijk de wedstrijden begeleidt.  

• Goede materialen. Elk team heeft zijn eigen materialen. De vereniging probeert zo goed 
mogelijk materiaal beschikbaar te stellen.  

• Goede wedstrijden. Wij proberen de teams zo samen te stellen dat iedere speler in een team 
komt waar hij/zij het best tot zijn/haar recht komt. De samenstelling van de jeugdteams vindt 
plaats op basis van overleg tussen het Hoofd Jeugd Opleiding (HJO), de trainers, de 
betreffende coördinatoren en de jeugdcommissie. De ouders hebben dus geen invloed op de 
teamindeling. De samenstelling van de seniorenteams vindt plaats in overleg tussen de 
trainers en de technische commissie. 

• Aandacht voor alle jeugd- en seniorenspelers. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is 
dat getracht wordt alle spelers beter te laten voetballen. Dit betekent dat iedereen aandacht 
krijgt. Alle jeugdspelers worden gevolgd en hun prestaties en capaciteiten worden van tijd tot 
tijd door de trainers, het HJO en de coördinatoren onderling besproken. Bij de senioren vindt 
e.e.a. plaats via de trainers en technische commissie. Het is dus zeker niet zo dat alleen de 
standaardteams aandacht krijgen. 

• Zaalvoetbal tijdens de winterstop voor jeugdteams. In de winterperiode, wanneer het 
veldvoetbal even stilligt, wordt door alle jeugdteams deelgenomen aan zaalvoetbaltoernooien. 
Alle jeugdteams zullen hiervoor ook de mogelijkheid krijgen om zich middels trainingen in de 
zaal voor te bereiden op deze toernooien. 

• Goede leiding. Vooral hier speelt het probleem van het vinden van vrijwilligers. Wij doen er 
alles aan om ze te vinden, maar wij zijn afhankelijk van de medewerking van vooral de 
ouders. Wij streven naar twee leiders per team. De leiders zorgen voor de organisatie rond 
het team. Bovendien verzorgen zij, wanneer de trainer niet in staat is de wedstrijd te 
begeleiden, ook de wedstrijdbegeleiding. 



   
 

Voetbalvereniging Zwaagwesteinde | Sportpark ‘De Wieken’ 
Sportloane 4 | 9271 VN De Westereen | Postbus 34 | 9270 AA De Westereen 

www.vvzwaagwesteinde.nl | Twitter: @VVZ_westereen | facebook.com/vvzwaagwesteinde  
 IBAN: NL03 RABO 0343 3072 51 

• Een uitgebreid activiteitenpakket. Het streven van de 
voetbalvereniging is om maatschappelijk een belangrijke pijler in het 
dorp te zijn. Het motto “meer dan alleen voetbal” sluit daarbij aan. 
Door het aanbieden van verschillende activiteiten vanuit de club wordt 
zoveel mogelijk hierin voorzien, evenals het feit dat eigen initiatieven 
van leden, ouders of andere betrokkenen van harte worden 
toegejuicht.  

 
Voetbaluitrusting 
Elke speler moet zelf de volgende voetbaluitrusting aanschaffen: 
 

• Voetbalschoenen; 

• Scheenbeschermers; 

• Voetbalsokken VVZ; 

• Sporttas (indien deze niet verstrekt wordt door een sponsor); 

• Trainingskleren (trainingspak, voetbalshirt, voetbalbroekje, voetbalsokken); 

• Keeperhandschoenen (in geval het lid keeper wordt). 
 
Tot een bepaalde hoogte mogen er kosten van keeperhandschoenen worden gedeclareerd. Zie voor 
de voorwaarden hiervan het huishoudelijk reglement. Bij de Sake Store in De Westereen kunt u 
terecht voor alle voetbaluitrusting, hier is de kledinglijn van onze vereniging ook te koop. 
 
Beleidsplannen 
Het hoofdbestuur van de vereniging is op dit moment druk bezig met het opstellen van een nieuw 
algemeen beleidsplan waarin de kaders van de club worden verankerd. Daarnaast werken de 
jeugdcommissie en de seniorencommissie volgens vastgelegde beleidsplannen voortvloeiend uit het 
algemene beleidsplan van het hoofdbestuur. Het is de bedoeling dat deze beleidsplannen worden 
gepubliceerd op de website.  
 
De vereniging hanteert daarnaast de statuten, een huishoudelijk reglement en een notitie AVG. In 
deze documenten worden naast een aantal regels ook belangrijke informatie gegeven over de 
regelingen die gelden bij onze vereniging.  
 
Houd regelmatig via deze link onze website in de gaten waar de beleidsplannen en andere belangrijke 
documenten worden gepubliceerd.  
 
Ledenpas 
Ieder lid of donateur krijgt vanaf 16 jaar een ledenpas van de vereniging.  
 
Waarom een ledenpas? 
De ledenpassen dienen getoond te worden bij de entree van de thuiswedstrijden van ons 1e elftal. Dit 
geldt dus alleen bij wedstrijden waarbij entree geheven wordt. Ben je wel lid maar ben je de ledenpas 
vergeten? Dan kun je de ledenpas alsnog ophalen van thuis of je kiest ervoor om de entree eenmalig 
betalen.  
 
Wanneer een gezin lid is als gezinsdonateur, ontvangt degene op wie het donateurschap is 
toegeschreven twee ledenpassen. Bij de entree kan deze getoond worden, en de entree geldt hierbij 
voor de personen die onder het gezinsdonateurschap vallen.  
 
Daarnaast dient de ledenpas meegebracht te worden naar de Ledenvergadering i.v.m. de statutaire 
regeling van het stemrecht. 
 
Vrouwen en vriendinnen van 1e selectiespelers en de begeleiding van de 1e selecties zijn vrij van 
entreebetaling op vertoon van de ledenpas van de partner. 
 
 

https://www.vvzwaagwesteinde.nl/361/documenten/
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