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Handleiding voor ouders van leden van  SV Velden. 

 

U dochter/zoon is lid van een van de afdelingen van SV Velden. Als SV Velden trachten wij een 

veilig en plezierig sportklimaat neer te zetten voor al onze leden. In deze handleiding kunt u 

informatie vinden over onze vereniging en kunt u onze regels lezen. Ook vindt u nog 

afdelingsspecifieke informatie.  

 

SV Velden is een vereniging bestaande uit 6 afdelingen. 

 VC Velden: volleybal 

 Swift:  korfbal 

 Shuttle: badminton 

 VETA:  tafeltennis 

 Golfclub: golfen 

 IVO:  voetbal 

 

Overkoepelende commissies binnen SV Velden zijn:

 PBS 

 Activiteiten jeugd. 

 Activiteiten senioren (inclusief slotfeest) 

 Gezonde kantine 

 Vertrouwenscontactpersonen 

 NSG-toernooi 

 Horeca medewerkers (werkzaam vanuit 

SV Velden) 

 Klusjesploeg 

 Sponsorcommissie  

 Bestuur SV Velden

 

VOG. 

Iedereen die binnen SV Velden op wat voor manier dan ook in direct contact staat met minderjarige 

leden van onze vereniging, dient een VOG te hebben. Een VOG staat voor Verklaring Omtrent 

Gedrag. Het is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor 

het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis doet onderzoek naar het 

relevante justitiële verleden van een persoon. 

 

Een VOG heeft binnen SV Velden een geldigheidsduur van 5 jaar. Na deze periode zal het VOG 

opnieuw aangevraagd dienen te worden. (Dit zal door verenigingsmanager vrijwilligerszaken 

gecoördineerd worden) 

 

Vertrouwenscontactpersonen. 

Wanneer een persoon (lid, vrijwilligers en ook ouders) binnen onze vereniging ongewenste 

omgangsvormen ervaart, kun je terecht bij een van onze vertrouwenscontactpersonen. Een 

ongewenste omgangsvorm kan alles zijn, in omgang of communicatie, dat de persoon als 

ongewenst of kwetsend ervaart en dat tot gevolg heeft dat de persoon zich niet langer veilig of 

prettig voelt binnen onze vereniging. Denk hierbij aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, 

agressie en geweld/intimidatie.  

De vertrouwenscontactpersonen zijn er voor iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij 

SV Velden. Dus voor vrijwilligers, ouders en voor de leden! 

De contactgegevens van onze vertrouwenscontactpersonen kun je vinden op 

www.sportkernvelden.nl/bestuur-commissies-sv-velden 

 

Activiteiten. 

Binnen onze vereniging is er een activiteitencommissie actief. Zo worden er voor de jeugd 

verschillende activiteiten gedurende het jaar georganiseerd. Denk aan een paasmiddag, 

sinterklaasavond, e.d. Deze commissie zal zelf zorgen dat de jeugdleden via de afdelingen 

geïnformeerd worden over de verschillende activiteiten.   

http://www.sportkernvelden.nl/bestuur-commissies-sv-velden
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Naw gegevens. (Naam, adres en woonplaats) 

Het is voor ons als vereniging belangrijk dat we van al onze leden de juiste 

gegevens hebben. Zorg dat de ledenadministratie van de afdeling waar uw dochter/zoon actief is,  

de juiste gegevens van het lid heeft. Mocht er iets wijzigen in de gegevens, zorg dan dat je deze 

door geeft bij de ledenadministratie! 

De volgende gegevens hebben wij nodig van onze leden: 

Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, Mobiel nummer, Geboortedatum, Mailadres 

en Rekeningnummer.   

 

Foto's en filmpjes. 

Geregeld worden er door de afdeling of door ouders foto's en/of filmpjes van onze leden op social 

media geplaatst. Houd er rekening mee dat er mensen zijn die dit liever niet hebben. Let ook op 

welke foto's/filmpjes u plaatst. 

Mocht u niet willen dat er foto's/filmpjes van uw zoon/dochter geplaatst worden, geef dit dan door 

aan de trainer/begeleiding van het team van uw zoon/dochter. 

 

Rol van de ouders/verzorgers. 

SV Velden wil  graag een vereniging zijn waarbinnen uw  kind zich veilig voelt en op zijn/haar 

manier en op zijn/haar niveau van zijn sport kan genieten. Om dat te realiseren wordt er elk jaar 

weer door heel veel vrijwilligers veel werk verricht. Deze vrijwilligers hebben als doel om al onze 

leden een plezierig en veilig sportklimaat te bieden. Deze vrijwilligers kunnen dat niet alleen. Daar 

hebben ze u als ouder/verzorger heel hard bij nodig. 

 

U als ouder/verzorger bent,  meer dan een ander, in staat om uw kind te stimuleren om te gaan 

sporten. Ook kunt u een positieve rol vervullen door u in te zetten binnen de  vereniging of voor het 

team van uw kind(eren). Daarnaast vervult u een belangrijke voorbeeldfunctie voor uw  kind en 

andere kinderen tijdens het uitoefenen van de sport van het kind..   

 

PBS binnen SV Velden  

Basisschool de Startbaan en SV Velden werken samen aan een fijne en positieve omgeving onder de 

naam PBS, oftewel Positive Behavior Support.  Deze aanpak richt zich op het versterken van 

gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Door middel van positieve 

benaderingen wordt er gewerkt aan een veilig klimaat.  

De kernwaarden van PBS zijn ‘veiligheid, verantwoordelijkheid en respect’. Binnen de school heeft 

deze aanpak geleid tot een fijner klimaat en het afnemen van conflicten. 

In Velden is er sprake van een unieke omgeving waarbij sport en onderwijs zich letterlijk naast 

elkaar  bevinden. Veel van de kinderen die onderwijs volgen op de basisschool, sporten in hun vrije 

tijd bij SV Velden. 

 

Binnen SV Velden is een PBS werkgroep actief die zorg draagt voor verbreding van PBS vanuit de 

school naar de sportverenigingen. In samenspraak met de school en met de sportverenigingen zijn 

daarvoor de onderstaande gedragsverwachtingen opgesteld.  

Sommige van deze verwachtingen lijken heel vanzelfsprekend, en dat zijn ze meestal ook ! 

Wij vragen u als ouders/verzorgers deze gedragsverwachtingen na te leven en bij uw kinderen maar 

ook bij anderen te stimuleren.  
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Meer informatie over PBS vind je op de website van SV Velden : 

http://www.sportkernvelden.nl/pbs/ 

 

Contributie. 

De inning van de contributie gebeurt via automatische incasso. De contributie wordt in 4 termijnen 

geïncasseerd, te weten 1 oktober, 1 december, 1 februari en als laatste 1 april.   

  

In geval een incasso wordt gestorneerd, wordt een uiting ( brief, telefoontje of mail ) verzonden 

waarin wordt aangedrongen zelf de achterstallige termijn(en) te betalen. De vervaldatum is dan 

gesteld op 28 dagen na dagtekening van de factuur. Tevens wordt een extra administratievergoeding 

van € 5,- gefactureerd. Als de achterstallige betaling niet binnen 1 maand is voldaan volgt 

automatisch, dus zonder waarschuwing, een speelverbod. De spelerspas van spelers vanaf de B-

categorie worden ingetrokken, hetgeen betekent dat hij/zij niet meer aan wedstrijden mag 

deelnemen. Ook op trainingen is de speler vanaf dat moment niet meer welkom. Spelers t/m de C 

mogen wel meetrainen maar geen wedstrijden spelen.  Op het moment dat de achterstallige 

contributie is betaald, wordt de spelerspas weer afgegeven. De speler mag vanaf dat moment weer 

aan wedstrijden deelnemen en is ook weer welkom op de trainingen.   
De hoogte van de contributie en verdere informatie van de contributie kunt u vinden op 

www.sportkernvelden.nl/contributie 

 

Vragen/Problemen. 

Natuurlijk kan het zijn dat u gedurende het jaar vragen heeft of dat er zich problemen voordoen. Ga 

in eerste instantie het gesprek aan met de juiste persoon. Mocht de vraag onbeantwoord blijven of 

het probleem onopgelost, dan kunt u samen kijken bij wie u het beste terecht kunt! 

 

http://www.sportkernvelden.nl/pbs/
http://www.sportkernvelden.nl/contributie
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Afdelingsspecifieke informatie  voor ouders van leden van  Swift. 

 

 

Swift is een dameskorfbalvereniging waarvan met name meisjes en dames uit Velden en de 

omringende dorpen lid zijn. Enerzijds wil de vereniging korfbal op een zo hoog mogelijk niveau 

spelen in een combinatie van wedstrijdsport en prestatief gericht korfbal. Anderzijds wil de club 

ruimte bieden aan speelsters die vooral voor de gezelligheid recreatief korfbal willen spelen. 

Daarnaast is de sociale functie binnen de club en het dorp Velden een belangrijk gegeven. De 

vereniging wil een sfeer creëren waarbij er voldoende begrip en respect is voor de uiteenlopende 

motieven waarom men korfbal speelt 

Organisatie: 

De organisatie van Swift ziet er als volgt uit. 

 

Bestuur: 

 Twan Jansen:  Voorzitter 

 Rick Theelen  

 Mirjan Stoffels  

 Nelly Jacobs  

 Wendy v. 't Hek 

 Lisette Bergmans 

 

Jeugd Commissie: 

 Anouk Bergmans 

 Nicole Jacobs 

 Stephanie Geelen 

 Ellen Heijnen 

 Helen van Eijndt 

 

Contactpersonen vanuit de jeugdcommissie. 

Aanspreekpunt A en B:  Stephanie Geelen, stephaniegeelen@ziggo.nl, 06-42126068 

Aanspreekpunt C  Ellen Heijnen, ellenheijnen91@hotmail.com, 06-49859341 

Aanspreekpunt D:  Helen van Eijndt, hmveijndt@gmail.com, 06-39844770 

Aanspreekpunt E en F: Nicole Jacobs, nicolejacobs7@hotmail.com, 06-23764879 

Wanneer u vragen/opmerkingen heeft die u niet kunt bespreken met de trainster/leidster van uw 

kind, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de categorie waar u kind in speelt. 

Uiteraard mogen ook de jeugdleden zelf met vragen/opmerkingen terecht bij deze contactpersonen.  
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Huishoudregels Swift: 

 We hebben ten alle tijden respect voor elkaar, te tegenstander, de coach, 

de trainer, etc. 

 We gaan met respect met materialen en accommodaties.  

 Korfbal is een teamsport!!! 

 Kom op tijd naar trainingen en wedstrijden en zorg dat je goed voorbereid bent. 

 Telefoongebruik in kleedlokalen met respect voor elkaar. 

 Douchen na de training en wedstrijd is verplicht. 

 Tijdens trainingen en wedstrijden mogen de speelsters geen sieraden aan/om en dienen de 

haren vast te zitten! 

 Informatie (rij-/ was schema, verplaatsen/afblazen trainingen/wedstrijden e.d.) zal via app of 

mail geschieden. 

 Afmelden voor wedstrijd of training gebeurt persoonlijk/telefonisch aan je trainer/coach. 

(geen appje!) Indien mogelijk zo vroeg mogelijk afmelden. 

 Was en rij schema wordt opgesteld en gecommuniceerd met ouders/spelers. Wanneer je 

verhinder bent dan graag zelf onderling ruilen. Dit even communiceren met de coach. 

 Vertrekken voor uitwedstrijden gebeurt vanaf de parkeerplaats van BMV De Vilgaard. 

 Hier zullen de teams ook weer na de wedstrijden de kinderen afzetten. Bij de jongere leden 

zullen de kinderen thuis afgezet worden. Dit wordt door trainster/leidster gecommuniceerd. 

 Wij zijn onderdeel van SV Velden en zullen om die reden ook de regels zoals aangegeven bij  

PBS hanteren. 

 Heb je vragen/opmerkingen maak ze bespreekbaar! 

 

Activiteiten Swift: 

Buiten de activiteiten die door SV Velden georganiseerd worden (paaseieren zoeken, 

sinterklaasavond, glow in the dark midgetgolf), zijn er een aantal activiteiten die alleen voor de 

leden van Swift zijn.  

 vriendjes/vriendinnetjes trainingsavond, 

 Jeugdkamp (D, C en B-jeugd). 

Informatie over deze activiteiten zal tijdig t.z.t. gecommuniceerd worden. 

 

Kleding: 

 Tijdens de trainingen dragen onze leden eigen sportkleding. Geen enkelsokken en houd 

rekening met de weersomstandigheden. Met de wedstrijden krijgen de leden tenues van de 

vereniging (rokje, shirt en sokken) 

 In de zaal mogen alleen schone zaalschoenen gedragen worden (ze mogen geen strepen op 

de vloer achterlaten). 

 Alle thuiswedstrijden buiten worden gespeeld op een van onze 2 kunstgrasvelden. 

Uitwedstrijden worden gespeeld op gras of kunstgras. Kunstgrasschoenen of 

voetbalschoenen zijn voor beide geschikt. 

 Tijdens de trainingen en wedstrijden moeten de haren goed vast zitten. (staart, knot, vlecht 

en de nog eventuele mossen haren vastzetten met spelden/elastieken haarbandje) 

 

 

 

 

 

 


