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Wegwijzer
Ouders & jeugdspelers 

V.V. De Meern

Welkom
De jeugdcommissie van V.V. De Meern vindt het fijn dat je lid bent van onze 
vereniging. Hieronder vind je de informatie over onze club die je nodig hebt. 

Vereniging
V.V. De Meern is opgericht op 18 juni 1947 en telt rond
de 2000 leden. De clubkleuren zijn oranje/zwart. We
spelen in district KNVB West I.

Kernwaarden
• Respect

• Betrokkenheid
• Sportiviteit

Onze jeugd heeft de toekomst. Wij vinden het belangrijk 
dat iedereen met plezier voetbalt en de kans krijgt zich 
optimaal te ontwikkelen in een veilige omgeving. We 
streven altijd naar een gezond evenwicht tussen 
recreatief en prestatief voetbal waardoor 
verenigingsbreed kan worden gepresteerd. Vrijwilligers 
doen de werkzaamheden vrijwillig, waardeer dat! 

Kleding
De wedstrijdshirts worden geregeld door de vereniging. 
Wedstrijdbroekje, kousen, scheenbeschermers en 
schoenen dien je zelf aan te schaffen. Extra kleding of 
trainingspakken kun je bestellen via:  
vvdemeern.voetbalstraat.nl. Zie onze website voor de 
voorwaarden. Kleding is ook te bestellen en te koop op 
zaterdag bij de uitgifteruimte beneden in de hal van het 
clubgebouw. 

Meer info
Alle overige informatie zoals trainingsschema's, 
jaaragenda, contactpersonen, gedragscodes, 
taakomschrijving jeugdleider, voorwaarden 
lidmaatschap en contributie vind je op onze website 
https://www.vvdemeern.nl 

Contact
Sportpark De Meern, Loenenseboslaan 2, 3454 NT De 
Meern. Postbus 106, 3454 ZJ, De Meern. 
Telefoonnummer clubgebouw: 030 - 666 1923 

Vrijwilligers
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor: 

• het verzorgen van evenementen (O8 t/m O11)

• de werkzaamheden rondom toernooien

• de inname en afgifte sponsorkleding

• deelname aan de Jeugdcommissie

• EHBO-taken

• het fluiten van wedstrijden en teams leiden

• het trainen van teams (cursussen worden
aangeboden)

Wedstrijden
Benjamins, Kabouters en Champions League 
Deze teams spelen op zondagochtend een 
onderlinge competitie. Wees 15 minuten van tevoren 

aanwezig. 

Pupillen en junioren 
Er geldt een verplichte opkomst voor wedstrijden en 
trainingen met uitzondering van de 
woensdagmiddag-trainingen (O8 t/m O11)

Thuiswedstrijden 
Kom zoveel mogelijk met de fiets vanwege 
parkeercapaciteit. Leiders melden team aan bij 
uitgiftebalie. 

https://www.vvdemeern.nl
https://www.voetbalstraat.nl/
https://www.instagram.com/v.v.demeern/
https://www.linkedin.com/company/vv-de-meern/?originalSubdomain=nl
https://nl-nl.facebook.com/vvdemeern/
https://twitter.com/vvdemeern



