
Informatie IJ.V.V. De Zwervers – seizoen 2021-2022

IJVV De Zwervers
IJVV De Zwervers is een in 1919 opgerichte 
zaterdagvereniging en heeft op het sportcomplex ‘De 
Groote Stee’ te Rotterdam IJsselmonde de beschikking 
over 4 velden (waarvan drie met kunstgras). Alle velden 
zijn voorzien van verlichting.

De vereniging heeft ruim 725 leden, verdeeld over  
seniorenteams, jeugdteams, kabouters en diverse niet-
spelende leden. Verder is er 35+ en ASS- voetbal.

Het complex van De Zwervers is bereikbaar met tram en 
bus, die stoppen bij Station Lombardijen. Het complex 
van De Zwervers ligt op loopafstand van dat station. 
Parkeren kan op zaterdagen ook bij het Wartburg 
College.

Lid worden?
Aanmelden kan via een formulier op onze website 
onder Informatie. Bij de inschrijving wordt een betaling 
van 10 euro als inschrijfgeld verlangd, alsmede betaling 
van de helft van de contributie. IJVV De Zwervers neemt 
uitsluitend spelers aan van wie de club overtuigd is dat 
zij en hun ouders zich binnen en buiten het veld op een 
nette manier gedragen. Van de ouders van jeugdleden 
wordt verwacht dat er belangstelling wordt getoond 
voor het voetballen van de kinderen en dat men bereid 
is om waar mogelijk mee te helpen met het werk dat 
binnen de club moet worden gedaan. Hierover meer in 
de bijlage ‘gedragsregels’. 

Contributie
De contributiebedragen voor het seizoen
2021-2022 zijn opnieuw vastgesteld en staan vermeld 
op onze website. Daar vind u ook de spelregels voor 
betaling van de contributie en wel onder IJ.V.V. DE 
ZWERVERS en de knop CONTRIBUTIEBELEID. 

Sportfonds 
Het motto van het Jeugdsportfonds is dat “alle kinderen 
moeten kunnen sporten”. Het fonds richt zich op 
kinderen van minder draagkrachtige ouders, zodat 
financiën nooit een belemmering zijn om kinderen te 
kunnen laten sporten. Het JSF Rotterdam vergoedt de 
contributie van een sportvereniging tot een maximum 
bedrag van € 225,00 per jaar. Voor wat betreft de te 
volgen procedure: kijk op website 
Rotterdam.jeugdsportfonds.nl.

Sponsoring
Sponsoring is een belangrijke bron van inkomsten voor 
onze club. Kent of bent u iemand die onze club wil 
steunen kijk dan voor de uitgebreide mogelijkheden in 
de sponsorgids op onze website onder sponsoring. 

Club van Vijftig
IJVV De Zwervers heeft sinds 1990 een Club van Vijftig. 
De leden daarvan betalen € 50,00 en steunen hier de 
vereniging mee.

Supportersvereniging
De IJVV De Zwervers ontvangt morele en financiële 
steun van haar Supportersvereniging. Deze vereniging 
organiseert activiteiten en feestavonden en geeft 5 x 
per jaar in samenwerking met de voetbalvereniging het 
clubblad ‘t Zwervertje uit. Voor het geringe bedrag van 
€ 12,50 bent u lid van deze vereniging. Aanmelden als 
lid kan via g.boender@chello.nl

Bestuur en commissies
Het bestuur van IJ.V.V. De Zwervers bestaat uit zes 
leden. Daar omheen functioneren diverse managers en 
commissies. Kijk op de website voor de namen, 
contactgegevens en taken van de diverse personen. 

Webshop
Vanaf seizoen 2016/2017 speelt IJ.V.V. De Zwervers in 
kleding van het merk Robey. Een tenue en overige 
sportkleding kan worden aangeschaft via de webshop 
op de website.

Clubpas
In onze kantine kan veilig worden betaald via een 
betaalpas die online kan worden opgewaardeerd. Meer 
informatie over de clubpas staat op onze website.

Contact
De Zwervers is telefonisch bereikbaar: (010) 4836315 
(kantine); 4838131 (wedstrijdsecretariaat). 

Website:  www.ijvvdezwervers.nl; 
Emailadres:  info@ijvvdezwervers.nl.

Rek. nummer NL43INGB0000653026 ten name van
IJVV De Zwervers.

Kijk op de website voor de contactgegevens van de 
verschillende bestuurders, managers en coördinatoren.

Adres complex
IJ.V.V. De Zwervers
Sportpark ´De Groote Stee´
Smeetslandseweg 15
3079 CR Rotterdam

Post adres 
J. Goudman
Iependaal 19
3075 WC Rotterdam
secretaris@ijvvdezwervers.nl
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Gedragsregels IJ.V.V. De Zwervers

Respect
- voor leiders (ook van tegenpartij), scheidsrechters en 
alle andere mensen die bij de organisatie zijn betrokken; 
deze mensen offeren hun vrije zaterdagochtend/middag 
ook voor jullie op!

Discipline
- kom afspraken na
- alleen afschrijven als het echt niet anders kan, laat je 
medespelers niet in de steek, schrijf op tijd af
- gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de 
training of wedstrijd, ook als de leider/trainer er even 
niet bij is. 

OUDERS
De aanwezigheid van ouders langs de lijn is voor de 
kinderen heel belangrijk. Ze vinden het heel fijn als hun 
ouders of grootouders belangstelling hebben voor hun 
prestaties. Bij IJVV De Zwervers  willen we dat het gedrag 
en de invloed van de ouders langs de lijn positief en 
ondersteunend is. 

Wat hopen we ermee te bereiken?
- Kinderen te laten voetballen in een sportieve en veilige 
omgeving en sfeer.
- Dat iedereen zich verantwoordelijk voelt als iemand in 
de naaste omgeving zich niet houdt aan de regels.

Wat doen we als er een conflict ontstaat?
Regels zijn geen garantie. Er zullen situaties voorkomen 
die anders hadden moeten of kunnen gaan. Wat dan? 
Eerst zelf oplossen. Lukt dat niet dan zijn de 
groepscoördinatoren de mensen die je kunt aanspreken. 

Over wat voor zaken gaat het?

Pesten
Bijvoorbeeld nare, kwetsende opmerkingen maken. Niet 
doen, niet in of om het veld en niet in de kleedkamers.
Vloeken
Is niet acceptabel. Geen gevloek of verwensingen 
gebruiken met de ergste soort ziekten; tegen wie dan 
ook.
Alcohol- en drugsgebruik / roken
Roken en/of het gebruik van alcoholhoudende dranken 
en drugs is voor geen enkele jeugdspeler toegestaan 
tijdens en rondom trainingen en wedstrijden en in de 
kleedkamers.
In al onze gebouwen geldt voor iedereen een algemeen 
rookverbod!

Sportiviteit
- je aan de regels houden, óók wanneer de scheidsrechter 
/ leider / trainer het niet ziet
- tegen je verlies kunnen, accepteren dat een ander beter 
is, maar ook accepteren dat de tegenstander met geluk 
heeft gewonnen
- jezelf volledig inzetten om tot de beste prestaties te 
komen
- ook met elkaar in teamverband het beste proberen te 
bereiken
- na afloop van de wedstrijd scheidsrechter en 
tegenstanders een hand geven (altijd!)
- winnen is belangrijk, maar dat moet wel bereikt worden 
op een eerlijke, sportieve manier
- elkaar helpen, de “fout” van een ander proberen goed 
te maken
- accepteren dat de scheidsrechter of grensrechter een 

beslissing neemt waar je het (absoluut) niet mee eens 
bent. 

Waarom een gedragscode?
De sportwereld is de laatste jaren harder en agressiever 
geworden. Dit laatste geldt niet alleen voor de sport, er is 
ook in de maatschappij veel veranderd. Zelfs het 
jeugdvoetbal verruwt. De agressie rondom de velden 
neemt toe. Daarnaast, kinderen worden mondiger, 
ouders veeleisender. Voldoende redenen om met elkaar 
een aantal afspraken te maken. Verenigingen kunnen een 
(belangrijke) rol hebben bij het opvoeden van kinderen. 
IJVV De Zwervers wil een kindvriendelijke club zijn waar 
de begeleiding positief, stimulerend en vormend is.

Voor wie is de gedragscode?
Voor iedereen die (in)direct bij de wedstrijden betrokken 
is. Natuurlijk voor de spelers, maar ook voor de leiders en 
de ouders van de kinderen. Een onderscheid tussen 
prestatie- en andere teams bestaat, als het over normen 
en waarden gaat, absoluut niet! Voor niemand is er een 
uitzondering als het gaat om de gedragscode. 

Hoe ziet de gedragscode eruit?
- Binnen de club zijn alle leden gelijk, ongeacht milieu, 
leeftijd, huidskleur of nationaliteit.
- Kinderen moeten kunnen sporten in een plezierige en 
veilige omgeving.
- Respecteer de voetbalsport en iedereen die ermee 
bezig is.
- Ga bewust en sportief om met de regels die bij 
voetballen gelden en waardeer dat anderen zoals leiders, 
trainers, scheidsrechters en bestuurders zich daarvoor 
inzetten.
- Behandel alle deelnemers gelijkwaardig, sta open voor 
iedereen.

Iedereen doet mee aan het handhaven van de 
gedragscode. Alle mensen die bij het voetballen bij onze 
club betrokken zijn moeten zich inzetten om alles 
rondom trainingen en wedstrijden goed en plezierig te 
laten verlopen. 
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