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VOORWOORD

Wij streven er als jeugdcommissie naar om jeugdleiders, jeugdtrainers, jeugdleden en 
hun ouders/verzorgers goed te informeren. Dit doen wij middels dit informatieboekje, 
maar ook via e-mail en een nieuwsbrief voor ouders en trainers/leiders.  

Voor aanvullende informatie over I.V.O. Velden verwijzen wij u graag naar: 
www.sportkernvelden.nl/ivo-velden.  

Mochten er dingen onduidelijk zijn of u heeft nog vragen over zaken die u niet kunt 
vinden in dit boekje, kunt u bij de betreffende coördinator terecht.  

De jeugdcommissie van voetbalvereniging I.V.O. Velden wenst alle jeugdleiders, 
jeugdtrainers, spelers, speelsters en ouders/verzorgers veel spelvreugde toe. 
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DE VERENIGING
In 1904 werd in Velden een voetbalclub opgericht met de naam Unitas. De vereniging 
kreeg in 1910 de naam I.V.O., wat staat voor Inspanning Voor Ontspanning. Wegens 
de 1e Wereldoorlog werden de verenigingsactiviteiten gestaakt om in 1917 weer te 
starten. 

Sinds 2003 valt I.V.O. onder de omnivereniging SV Velden. Deze werd opgericht als 
fusieclub van voetbalclub I.V.O. en korfbalclub Swift. 
In 2010 zijn aan die vereniging toegevoegd: volleybalclub VC Velden, 
tafeltennisvereniging VETA en badmintonvereniging Shuttle. Sinds 2012 is ook de 
golfclub als afdeling toegetreden. 

VERENIGINGSDOEL JEUGD

Een optimale ontwikkeling van iedere speler  
in een voor iedereen plezierig sportklimaat! 

Per speler zal de optimale ontwikkeling verschillen. Het rekening houden met deze 
verschillen is een belangrijk uitgangspunt in de opleiding van jeugdspelers. 

In een plezierig sportklimaat binnen de vereniging voelen alle leden zich zodanig 
thuis dat ze lang lid blijven, zich graag inzetten en ook naar buiten toe de vereniging 
promoten. 
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CONTACTGEGEVENS

Club 

Voetbalvereniging I.V.O. Velden 
Theo Lommen Sportpark 
Schandeloseweg 1a 
5941 CP Velden 

Jeugdcommissie 

• Voorzitter Jeugdcommissie
Thijs Lenders  -   (jeugdvoorzitter.ivo@sv-velden.nl) 

• Jeugdwedstrijdsecretaris
Matijs van Noorloos  -  (jeugdwedstrijdsecretariaat.ivo@sv-velden.nl) 

• Coördinator JO19, JO17, JO15
Danny Hendrickx  -  (bovenbouw.ivo@sv-velden.nl) 

• Ondersteunend JO19, JO17, JO15
Willem Heijnen  -  (bovenbouw.ivo@sv-velden.nl) 

• Coördinator JO13, JO12, JO11, JO10
Peter van Rensch  -  (middenbouw.ivo@sv-velden.nl) 

• Ondersteunend JO13, JO12, JO11, JO10
Martijn Doornenbal  -  (middenbouw.ivo@sv-velden.nl)
Rob Drouen  -  (middenbouw.ivo@sv-velden.nl) 

• Coördinator JO9, JO8, JO7
Ruud van den Hombergh  -  (onderbouw.ivo@sv-velden.nl) 

• Ondersteunend JO9, JO8, JO7
Jesse van Wijlick  -  (onderbouw.ivo@sv-velden.nl) 

• Coördinator Meiden
Ruud van den Hombergh  -  (meiden.ivo@sv-velden.nl) 

•Coördinator externe toernooien
Sjuul Heijligers  - (toernooien.ivo@sv-velden.nl) 

• Coördinator activiteiten
Vacant 

Vragen 
Bij vragen zijn wij als jeugdcommissie bereikbaar. Richt uw vragen per email aan de 
betreffende coördinator waarop hij spoedig (buiten reguliere werktijden) reageert (indien 
gewenst telefonisch). Wij willen jullie expliciet vragen om uw vragen en/of opmerkingen niet te 
stellen, danwel te uiten via sociale media (WhatsApp, Facebook, etc.)
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LIDMAATSCHAP

Aanmelden lid 

Aanmelden kan op ieder gewenst tijdstip voor spelers vanaf 5 jaar.  
Op de website is een aanmeldformulier te vinden, deze dient vervolgens ingevuld en 
ingeleverd te worden bij de jeugdledenadministratie via mailadres: 
jeugdledenadministratie.ivo@sv-velden.nl. Na registratie van de aanmelding zorgt de 
ledenadministratie dat de gegevens bij de desbetreffende coördinator terecht komt. 
De coördinator zoekt dan vervolgens contact met de ouders/verzorgers en 
trainer/leider van het team waar de speler waarschijnlijk in gaat voetballen om 
afspraken te maken.   

Afmelden lid 

Spelers die na het seizoen willen stoppen dienen zich uiterlijk 31 mei van het lopende 
verenigingsjaar (loopt van 1-7 t/m 30-6) schriftelijk af te melden bij de 
jeugdledenadministratie, deze communiceert dit met de desbetreffende coördinator. 

Bij een afmelding gedurende het verenigingsjaar (na 31 mei) is een lid de volledige 
contributie voor het komende verenigingsjaar verschuldigd. 

In alle gevallen dienen de ouders/verzorgers de kinderen schriftelijk afmelden bij de 
jeugdledenadministratie via mailadres: jeugdledenadministratie.ivo@sv-velden.nl. 

Wijziging persoonsgegevens 

Adreswijzigingen of wijzigingen in uw gegevens kunt u zenden aan de 
Ledenadministratie jeugd via mailadres: jeugdledenadministratie.ivo@sv-velden.nl.

Contributie 

Contributie wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.  

Overschrijving 

Indien een speler zich wil overschrijven naar een andere vereniging, dient de speler 
zich te melden bij de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging zal de speler 
aanmelden in Sportlink waarbij de oude vereniging hiervan een bericht ontvangt. De 
oude vereniging dient, als er geen redenen zijn voor weigering, dit vervolgens te 
accorderen. Voorwaarde is wel dat voetballer aan alle financiële verplichtingen heeft 
voldaan, te weten het betalen van de contributie en/of eventuele openstaande boetes.
De uiterste datum voor overschrijving wordt jaarlijks door de KNVB bekend gemaakt.  
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TEAMINDELING

Teamindeling 

Via de website wordt in de maand juni de nieuwe teamindeling bekend gemaakt. We 
wijzen erop dat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden door bijvoorbeeld 
opzeggingen en/of aanmeldingen. 

Gedurende het voetbalseizoen hebben de trainers en leiders periodiek een gesprek 
met de coördinatoren om de ontwikkeling van elke speler en elk team te bespreken. 
In een team zitten niet per definitie de “beste” spelers, maar de beste combinatie van 
het team. (Onafhankelijk van leeftijd van speler). 

Het is soms onvermijdelijk om (meerdere) spelers in een andere leeftijdscategorie in 
te delen om tot een passende indeling met complete teams te komen. Dat betekent 
ook dat er geen speelruimte is om tegemoet te komen aan speciale verzoeken om 
bepaalde spelers bij elkaar in een team te plaatsen. 

Totstandkoming teamindeling

Om tot een goed onderbouwde indeling te komen worden de volgende punten 
in acht genomen: 

• In eerste instantie is het uitgangspunt dat er geen gebruik gemaakt wordt 
van de dispensatieregeling 

• In tweede instantie kan dispensatie worden verleend voor spelers met een 
medische indicatie / fysieke kenmerken. 

• In derde instantie kan gebruik worden gemaakt van: 
o Dispensatie naar jongere categorie of 

- Indien dit voor het aantal spelers per team noodzakelijk is 
- Dit in het belang van de individuele ontwikkeling van een speler nodig 

wordt geacht. 
o Dispensatie naar oudere categorie:  

- Indien dit voor het aantal spelers per team noodzakelijk is of 
- Dit in het belang van de individuele ontwikkeling van een speler nodig 

wordt geacht. 

In alle gevallen dient rekening te worden gehouden met de regels in de door 
de KNVB opgestelde dispensatieregeling.  

In geval van een dispensatie wordt vooraf contact opgenomen met de ouders 
en/of spelers. 

De dispensatie van een speler, naar een jongere of oudere categorie, is in 
principe voor de duur van één seizoen. Het seizoen wat hierop volgt worden 
bovenstaande regels opnieuw bekeken.  
Het kan derhalve voorkomen dat een speler, in geval van dispensatie naar 
jongere categorie, het seizoen wat erop volgt een leeftijdscategorie overslaat. 
In geval van dispensatie naar een oudere categorie is het evenwel mogelijk 
dat een speler meerdere seizoenen in dezelfde leeftijdscategorie blijft.   
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De indelingen zijn op een zo zorgvuldig mogelijke manier tot stand gekomen. 
Tevens doen wij er alles aan om het indelingsproces zo open, eerlijk en 
transparant mogelijk te maken. De uiteindelijke beslissing van de teamindeling 
is aan de jeugdcommissie.  

Elke jeugdspeler ontwikkelt zich op zijn eigen manier. De trainers, 
keeperstrainers en coördinatoren blijven continue streven naar het 
ontwikkelen en beter maken van alle spelers van de club, waarbij het 
verenigingsdoel voorop staat. 

Dispensatieregeling KNVB 2022-2023 

De regeling die de KNVB hierbij hanteert zijn: 
• Algemeen 
• Speler mag maximaal 1 jaar ouder zijn (peildatum 1 januari) 
• Niet persoonsgebonden (iedere week een andere speler) 
• Dispensaties hoeven niet meer te worden aangevraagd 
• In gemengde competities mogen meisjes één jaar ouder zijn 

(automatische dispensatie). Dit geldt niet bij de J08 en JO9. 

• Categorie A (JO13 t/m JO19, hoofdklasse en hoger) 
 In principe geen dispensatie mogelijk, uitzondering hierop zijn spelers 

van O13 t/m O16 die relatief klein zijn voor hun leeftijd. Dit verzoek dient 
voor aanvang van het seizoen schriftelijk, met ondertekende medische 
verklaring door een sportarts of fysiotherapeut, te worden ingediend bij 
de KNVB.  

• Categorie B (JO8 t/m JO19) 
 J019 t/m JO13 (11x11): maximaal 3 spelers per team (1e klasse & lager) 
 JO12 t/m JO11 (8x8): maximaal 2 spelers per team (alle klassen) 
 JO10 t/m JO8 (6x6) maximaal 1 speler per team (alle klassen) 



              __________________________________________________________________               
Informatieboekje voetbalvereniging I.V.O. Velden     seizoen 2022-2023   versie 3.0 9

JEUGDTRAINERS EN -LEIDERS

VOG-verklaring 

Voor al onze vrijwilligers trainers en leiders is het verplicht een Verklaring Omtrent 
Gedrag te bezitten. 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. Justitie 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).  
Voor nieuwe trainers en leiders worden deze door S.V. Velden aangevraagd en 
bekostigd.  

Taken 

De begeleiding van een team bestaat uit onderstaande taken. Deze kunnen door 
meerdere personen worden uitgevoerd. 
• De gang van zaken rondom trainingen: 
 Informeren van spelers en ouders over de trainingen en afgelastingen 
 Verzorgen van trainingen 
 Regelen van wassen trainingshesjes 
 Bijhouden van trainingsopkomst 
 Oppompen van ballen (ventiel pomp vooraf in vaseline dompelen)  

• De gang van zaken rondom wedstrijden: 
 Informeren van spelers en ouders over de wedstrijden en afgelastingen 
 Regelen van voldoende spelers 
 Regelen van vervoer bij uitwedstrijden (opstellen rijschema) 
 Regelen van wassen wedstrijdkleding (opstellen was schema) 
 Uitzetten en opruimen van de velden 
 Coachen van het team 
 Leiden van wedstrijden (t/m JO12) 
 Invullen van wedstrijdzakenapp 
 Bijhouden van wisselbeurten 
 Bij thuiswedstrijd ontvangst van de tegenpartij 
 Bij thuiswedstrijd ontvangst van scheidsrechter 
 Corrigeert zo nodig ongewenst gedrag van spelers (en soms ouders). 

Verantwoording 

• Trainers/leiders die als eerste op het sportpark aanwezig zijn maken de entreedeur 
van de kleedlokalen en het ballenhok open. De sleutel hiervan is aanwezig in het 
sleutelkluisje naast het ballenhok. Na openen deze sleutel gelijk opbergen in het 
sleutelkluisje. (Code hiervan niet verstrekken aan jeugdspelers!) Tevens de sleutel 
van het ballenhok gelijk terughangen in het sleutelkastje.   

• Trainers/leiders van het laatste team dat op het sportpark aanwezig is na 
trainingen en/of wedstrijden maakt alle verlichting (ook de veldverlichting) uit en 
draagt er zorg voor dat alle buitendeuren afgesloten zijn. 

• Trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor de spelers, zowel voor- tijdens als na de 
trainingen en wedstrijden, ook tijdens het douchen/omkleden na de trainingen en 
wedstrijden. (Trainer/leider blijft aanwezig tot laatste speler gereed is met douchen 
en/of omkleden) 
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• Trainers/leiders zijn er verantwoordelijk dat de doelen na de trainingen en 
wedstrijden van het veld verwijderd te worden. Deze dienen te worden geplaatst 
op de hiervoor aangewezen locaties en middels de kettingen en sloten te worden 
afgesloten. 

• Trainers/leiders zijn er verantwoordelijk dat de hoekvlaggen na de wedstrijden van 
het veld verwijderd te worden. Tevens dienen de doelnetten van de “grote’” doelen 
omhoog te worden gezet. 

• Trainers/leiders zijn er verantwoordelijk voor dat de lokalen worden opgeruimd, 
gepoetst en worden afgesloten, ook dat de sleutel wordt teruggehangen in het 
sleutelkastje.  

• Trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor alle ter beschikking gestelde materialen. 
- ballen voor en na gebruik training/wedstrijd tellen
- Afsluiten van ballenvak, ook onder de training (code niet verstrekken aan 

spelers)  
• Toezicht houden op gemaakte afspraken omtrent trainingen en wedstrijden
• Inleveren van alle ter beschikking gestelde materialen:
 Tas met wedstrijdkleding en eventuele trainingspakken;
 Ballenzak, waterzak en bidons;
 Trainingshesjes; 
 Tactiekborden 

• Aanwezig zijn bij bijeenkomsten binnen de vereniging.
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KLEDING EN MATERIALEN

Kleding 

Het is de doelstelling om tegen lage kosten (voor spelers/ouders en de vereniging) 
alle spelers en begeleiding van I.V.O. in een wedstrijdtenue en/of coaching kleding te 
steken. Om aan deze doelstelling te voldoen zullen leden van I.V.O. zuinig en 
zorgvuldig met hun kleding omgaan. I.V.O. kiest heel bewust voor uniformiteit en 
denkt daarmee ook sociaal op te treden ten behoeve van alle leden.  

De bovenstaande doelstellingen kunnen niet alleen gedekt worden uit de begroting 
van I.V.O. Er is dus sponsoring nodig. Kortom zonder sponsoring kunnen we deze 
bovenstaande verplichtingen niet nakomen.   

o Ieder lid van I.V.O. behandeld de kleding met respect. Voor zijn of haar team, 
maar ook voor degene die na jou deze spullen nog moet gebruiken.; 

o Wedstrijdkleding wordt alleen gedragen in wedstrijden van I.V.O.; 
o Eventuele ter beschikking gestelde trainingspakken voor spelers zijn bedoeld voor 

de gezamenlijke uitstraling van I.V.O. rond de wedstrijd.
Het is niet toegestaan deze trainingspakken te dragen tijdens trainingen; 

o Keepers krijgen een keeperbroek en shirt deze moet in de teamtas worden 
meegenomen. In deze keepersbroek mag niet in getraind worden;  

o Trainingspak/coachjas voor trainers en leiders wordt alleen gedragen bij 
wedstrijden en trainingen;  

o Het ter beschikking gestelde trainingspak/coachjas voor trainers en leiders is 
bedoeld voor de herkenbaarheid en uitstraling van I.V.O. rond de wedstrijden;  

o De kleidingtas is de verantwoordelijkheid van de leiders van een team en dient 
wekelijks op volledigheid (bij het wassen) gecheckt te worden; 

o Indien kleding is beschadigd of afgedragen kan tegen inlevering van deze 
kledingstukken nieuwe of gerepareerde kleding worden verkregen bij de 
kledingcommissie; 

o Kleding wordt aan het einde van het seizoen door de trainer/leider ingeleverd bij 
de kledingcommissie. De inleverdatum wordt door de kledingcommissie kenbaar 
gemaakt. Kledingcommissie zal bij in ontvangstneming de volledigheid en de staat 
van de kleding controleren;  

o Zoekgeraakte kleding wordt niet op kosten van I.V.O. vervangen; 
o Bij (meerdere) zoekgeraakte kleding wordt per afzonderlijk geval bekeken of dit 

berekend wordt aan de speler/trainer/leider of aan het gehele team.

Materialen  

• Ieder lid van I.V.O. behandeld de materialen met respect. Voor zijn of haar team, 
maar ook voor degene die na jou deze spullen nog moet gebruiken; 

• Het materiaal is de verantwoordelijkheid van de trainers/leiders van een team en 
dient wekelijks op volledigheid gecheckt te worden; 

• Indien materiaal is beschadigd kan tegen inlevering van deze nieuwe of 
gerepareerd materiaal worden verkregen bij de kledingcommissie coördinator; 

• Materiaal wordt aan het einde van het seizoen door de trainer/leider ingeleverd bij 
de kledingcommissie. De inleverdatum wordt door de kledingcommissie kenbaar 
gemaakt. Kledingcommissie zal bij in ontvangstneming de volledigheid en de staat 
van de materialen controleren;  

• Zoekgeraakte materialen worden niet op kosten van I.V.O. vervangen; 
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• Bij (meerdere) zoekgeraakte materialen wordt per afzonderlijk geval bekeken of dit 
berekend wordt aan de speler/trainer/leider of aan het gehele team. 

Gevonden voorwerpen 

Het komt regelmatig voor dat spelers, na de training en/of wedstrijden, kleding en/of 
schoeisel vergeten mee naar huis te nemen. Kleding en schoeisel welke in de 
kleedkamer is achtergebleven, wordt gedurende het seizoen bewaard. Je kunt op 
trainingsavonden en wedstrijddagen in het beheersderslokaal nazien of er kleding 
en/of schoeisel is gevonden. Kleding en schoeisel dat niet wordt opgehaald, wordt 
aan het einde van het seizoen opgeruimd. 
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TRAININGEN

Trainingen 

• Iedere speler dient in het bezit te zijn van een eigen trainingspak. Dit heeft hij/zij 
iedere training bij zich.  

• Je kleedt je om in het toegewezen kleedlokaal.  
• Je wacht in het kleedlokaal totdat de trainer je meeneemt naar het trainingsveld. 

Dit om het verstoren van andere trainingen te voorkomen.  
• Je gaat als team naar het veld toe, en je komt als team van het veld af.  
• Voor, tijdens en direct na afloop van de trainingen geldt dat je je aan de regels van 

de trainers, leiders houdt.  
• Het materiaal dat nodig is voor de training wordt door de spelers zelf naar het veld 

gedragen. Elk team heeft eigen ballen in een afgesloten rek. De trainer heeft de 
code van het slot. Hij is ervoor verantwoordelijk dat na de training alle ballen weer 
netjes in het rek worden teruggeplaatst.  

• Na afloop van de training lever je het materiaal ook weer in bij het materialenhok. 
Gooi het hier niet zomaar neer.   

• Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens de trainingen.  
• Het dragen van sierraden is niet toegestaan.  
• Het douchen na afloop van de training (uitzondering JO7 t/m JO9), alsmede het 

dragen van badslippers tijdens het douchen, is verplicht. 
• Telefoongebruik in kleedlokalen met respect voor elkaar. In het kleedlokaal worden 

géén foto's en/of filmpjes gemaakt. 
• Trainers/leiders zijn ook verantwoordelijk voor de spelers tijdens het 

douchen/omkleden na de trainingen. 
• Na afloop dient het kleedlokaal netjes achter gelaten te worden. Denk hierbij aan:  

o Maak eerst je schoenen buiten het kleedlokaal schoon.  
o Gooi flesjes, papier, etc. in de vuilnisbak.  
o Veeg na het douchen de vloer schoon met de daarvoor aanwezige trekker.  

Deelname en afmelden trainingen 

• JO12 en jonger: zijn in principe verplicht elke training aanwezig te zijn. Een 
uitzondering hierop is indien een speler een activiteit binnen een andere 
vereniging bedrijft. Hiervoor geldt dat deze speler eenmaal per week verplicht bij 
de training aanwezig dient te zijn.

• JO13 en ouder: zijn in principe verplicht elke training aanwezig te zijn. 
• Iedere speler, trainer en leider dient in op tijd (conform teamafspraak) aanwezig te 

zijn bij de trainingen.  
• Voor de trainers/leiders geldt dat zij ongeveer 15 minuten eerder dan de spelers 

aanwezig moeten zijn. Het verdient aanbeveling dat ook leiders regelmatig 
aanwezig zijn bij de trainingen (om de vorderingen te zien en om laatste zaken 
direct af te kunnen spreken voor de aanstaande wedstrijd).  

• Afmelden voor trainingen is verplicht. 
• Afmelden doe je zelf (of ouders), dus niet via een vriendje of medespeler, en je 

volgt hierbij de regels die de leider en trainer met het team hebben afgesproken.  
• Afmelden doe je zo vroeg mogelijk, dus niet 10 minuten voor aanvang. 
• School gaat voor. Wanneer je huiswerk, overhoringen of proefwerken hebt, 

probeer dan zo te plannen dat je deel kunt nemen aan de trainingen. Mocht dit niet 
mogelijk zijn dan zullen de trainers en leiders hier begripvol mee omgaan.  
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Afgelasting trainingen  

• Indien trainingen (op natuurgras) worden afgelast wordt dit uiterlijk 15:30uur via de 
trainer/leider aan de spelers kenbaar gemaakt. De trainer/leider zorgt ook dat 
eventuele gastspelers hierover worden ingelicht. 

• Als de trainingen worden afgelast kan, indien Swift geen gebruik van maakt van 
het kunstgrasveld, door IVO op het kunstgrasveld worden getraind. 
Voor aanvang van het seizoen wordt hiervoor door de wedstrijdsecretaris een 
trainingsschema opgesteld.

• Op het kunstgrasveld mag alleen op worden getraind, als het niet vriest en er geen 
water of sneeuw op ligt. 

Trainingsschema  

Voor aanvang van het seizoen wordt door de wedstrijdsecretaris een trainingsschema 
opgesteld. In dit schema staan de trainingsdagen en -tijdstippen, alsmede de 
kleedlokaal- en veldindeling aangegeven. Volg deze aangegeven kleedlokaal- en 
veldindeling ook nauwkeurig op, zodoende kunnen bij eventuele gebeurtenissen 
gerichter teams/personen op worden aangesproken.

Doorschuifbeleid trainingen 

• Na de winterperiode gaan in overleg met betreffende trainers en coördinator(en) 
en spelers, die hiervoor in aanmerking komen, eventueel bij andere teams 
meetrainen. 

• Indien dit voor de ontwikkeling van een speler nodig wordt geacht kan dit ook 
reeds in een eerder stadium het geval zijn. Dit in overleg met de trainers/leiders en 
coördinator(en). 

Keeperstraining 

Deze training wordt gegeven door ervaren (oud)keepers. Vanaf de JO11 kan een 
speler die ervoor heeft gekozen om keeper te worden op vrijwillige basis deelnemen 
aan de keeperstraining. Uitgangspunt is dat per team maar één keeper op de 
keeperstraining aanwezig is. In overleg tussen de keeperstrainer en de coördinatoren 
worden de deelnemers van de keeperstraining voor aanvang van het seizoen, of 
tijdens de winterstop, uitgenodigd. Bij deelname aan de keeperstraining mag de 
deelnemer 1 teamtraining per week laten vervallen. Verdere informatie over de 
keeperstraining krijgen jullie via jullie coördinatoren. 

Trainingsvormen

• Bij de teams van de JO7 t/m JO10 trainen alle teams op hetzelfde veld en krijgen 
dezelfde oefenstof aangeboden. Op trainingsmomenten kan er gevarieerd worden 
in de groepssamenstellingen. 

• De teams van de JO11 t/m JO19 trainen per team, in onderling overleg mag hier 
gezamenlijk worden getraind.  
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Plattegrond sportpark 

Plattegrond kleedaccomodatie en wedstrijdsecretariaat 
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WEDSTRIJDEN 

Wedstrijden 

• Iedere speler dient in het bezit te zijn van een eigen trainingspak. Dit heeft hij/zij 
iedere wedstrijd bij zich, voor warming-up en reservebeurten.  

• Je kleedt je om in het toegewezen kleedlokaal.  
• Je wacht in het kleedlokaal totdat de trainer je meeneemt naar het wedstrijdveld. 

Dit om het verstoren van andere wedstrijden te voorkomen. 
• Je gaat als team naar het veld toe, en je komt als team van het veld af.  
• Voor, tijdens en direct na afloop van de wedstrijden geldt dat je je aan de regels 

van de trainers, leiders en scheidsrechter houdt.  
• Het materiaal dat nodig is voor de wedstrijden wordt door de spelers zelf naar het 

veld gedragen.  
• Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens de wedstrijden.  
• Het dragen van sierraden is niet toegestaan.  
• Het douchen na afloop van de wedstrijd (uitzondering JO7), alsmede het dragen 

van badslippers tijdens het douchen, is verplicht. 
• Telefoongebruik in kleedlokalen met respect voor elkaar. In het kleedlokaal worden 

géén foto's en/of filmpjes gemaakt. 
• Trainers/leiders zijn er verantwoordelijk voor dat de lokalen van het eigen team 

alsmede van de tegenstander worden gepoetst, afgesloten en dat de sleutel wordt 
teruggehangen in het sleutelkastje.  

• Doelen dienen na de wedstrijden van het veld verwijderd te worden. Deze dienen 
te worden geplaatst op de hiervoor aangewezen locaties en met kettingslot worden 
vastgezet.  

• Trainers/leiders zijn ook verantwoordelijk voor de spelers tijdens het 
douchen/omkleden na de wedstrijden. 

• Na afloop dient het kleedlokaal netjes achter gelaten te worden. Denk hierbij aan:  
o Maak eerst je schoenen buiten het kleedlokaal schoon.  
o Gooi flesjes, papier, etc. in de vuilnisbak.  
o Veeg na het douchen de vloer schoon met de daarvoor aanwezige trekker.  

• Vertrek naar uitwedstrijden geschiedt vanaf (de parkeerplaats bij) ons eigen 
sportpark aan de Schandeloseweg.  

• Mocht je (bij uitzondering) rechtstreeks naar een wedstrijd gaan, breng de 
begeleiding van je team hiervan dan ruim van tevoren op de hoogte.  

• Het is belangrijk dat het team op tijd kan vertrekken zodat men tijdig op het 
sportpark van de tegenstander arriveert. Het is de bedoeling samen te vertrekken 
en proberen de auto’s bij elkaar te houden zodat men ook tegelijk arriveert en 
ouders die de ligging van het betreffende sportpark niet kennen, niet verdwalen 
(en te laat arriveren).  

• Mocht je door een schorsing niet mogen voetballen, dan dien je wel aanwezig te 
zijn bij de wedstrijd. Je mag dan niet plaatsnemen op de reservebank en zult 
achter de omheining moeten blijven.  

• Aan het gedrag van onze spelers en ouders danken wij als club een goede 
reputatie in de regio. Dit vinden wij erg belangrijk. Gedraag je dus netjes tegenover 
scheids- en grensrechters, begeleiders en spelers van de tegenstander (en 
natuurlijk je eigen begeleiders en teamgenoten) en toeschouwers.  
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Afmelden wedstrijden 

• Iedere speler, trainer en leider dient in principe op tijd (conform teamafspraak) 
aanwezig te zijn bij de wedstrijden.  

• Voor de trainers geldt dat zij ongeveer 15 minuten eerder dan de spelers aanwezig 
moeten zijn.  

• Afmelden voor wedstrijden is verplicht.  
• Afmelden doe je zelf (of ouders), dus niet via een vriendje of medespeler, en je 

volgt hierbij de regels die de leider en trainer met het team hebben afgesproken.  
• School gaat voor. Wanneer je huiswerk, overhoringen of proefwerken hebt, 

probeer dan zo te plannen dat je deel kunt nemen aan de wedstrijden. Mocht dit 
niet mogelijk zijn dan zullen de trainers en leiders hier begripvol mee omgaan.  

• Mocht je tijdens het seizoen een weekendje weg of op vakantie gaan, geef dit dan 
zo snel mogelijk door. Dan kan de leider of trainer, indien noodzakelijk een 
wedstrijd laten uitstellen.  

Afgelasting wedstrijden 

• Indien wedstrijden worden afgelast wordt dit indien mogelijk op vrijdagavond via de 
trainer/leider aan de spelers kenbaar gemaakt. De trainer/leider zorgt ook dat 
eventuele gastspelers hierover worden ingelicht. 

• Tevens kan de app van voetbal.nl worden geraadpleegd 
• Weercode oranje: overleg met jeugdwedstrijdsecretariaat 
• Weercode rood: geen teams naar uitwedstrijden 

Vervoer en wassen wedstrijden 

• Trainers/leiders maken voor aanvang van de competitie een schema welke ouders 
rijden/wassen bij welke wedstrijden 

• Als ouders/verzorgers niet op de vermelde datum kunnen rijden/wassen, dienen zij 
zelf onderling te ruilen. Dit wel doorgeven aan de trainer/leider. 

• Ouders die rijden mogen geen alcohol nuttigen voordat ze terug zijn in Velden 

Scheidsrechters wedstrijden 

Voor het spelen van thuiswedstrijden, van de jeugd JO13 t/m JO19, draagt de 
vereniging zorg voor voldoende scheidsrechters.  
Bij de jongere jeugd (JO8 t/m JO12) dient dit door de trainers/leiders, eventueel met 
behulp van ouders, zelf te worden verzorgd. 

Wisselbeleid (reservebeurten) wedstrijden 

Om discussie te voorkomen heeft de jeugdcommissie hiervoor een richtlijn opgesteld. 
De coördinator communiceert dit voor aanvang van de competitiestart met de 
betreffende teams. 
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Doorschuifbeleid spelers bij wedstrijden  

Indien een speler bij een ander team benodigd is, wordt deze altijd via zijn eigen 
trainer/leider benaderd en geïnformeerd. 

Om duidelijkheid te verschaffen richting spelers en trainers stellen we jaarlijks een 
richtlijn op hoe jeugdspelers doorgeschoven worden. Deze richtlijn wordt jaarlijks 
opgesteld, omdat de aantallen per team en de situatie ieder seizoen veranderen, 
waardoor jaarlijkse inventarisatie benodigd is. Deze richtlijn wordt na een 
seizoenshelft geëvalueerd en daar waar nodig aangepast.  

Let op: dit is een richtlijn.
Op het moment dat kaderleden er onderling uitkomen, is dit prima. 
Op het moment dat dit niet het geval is, vallen we terug op deze richtlijn om 
discussies te voorkomen.
Uiteindelijk is de coördinator verantwoordelijk in het nemen van beslissingen. 

Het doorschuiven van spelers gebeurt aan de hand van de volgende criteria:   
• Er wordt gekeken naar het totaalplaatje. Ieder team moet voldoende spelers 

hebben om een wedstrijd te spelen. De spelers moeten, in geval van nood, zoveel 
mogelijk evenredig verdeeld worden. (13 & 11 wordt 12 & 12) 

• Op het moment dat een team uit ‘2e keuze’ geen wedstrijd heeft, gaat deze optie 
voor de ‘1e keuze’. 

• Een geleende speler dient minimaal een helft te spelen, op het moment dat hij niet 
bij zijn eigen team kan spelen. 

• Op het moment dat een geleende speler ook bij zijn eigen team speelt, geldt dit 
niet. Speeltijd is dan wel gewenst. 

• Op het moment dat het aantal spelers overall gezien tot problemen leidt, wordt een 
wedstrijd vervroegd/uitgesteld. 

• Indien er geen onderlinge afstemming bereikt wordt, is de coördinator 
verantwoordelijk. 

Wedstrijdvormen  

Categorie Team Leeftijd Aantal  Speelduur Veldafmeting 
Minipupillen  5-6 jaar   4x4 1x10 min. 20x30m 
Pupillen O8 7 jaar   6x6 2x20 min. Verkleind kwart veld 
Pupillen O9 8 jaar   6x6 2x20 min. Verkleind kwart veld 
Pupillen  O10 9 jaar   6x6 2x25 min.  Verkleind kwart veld 
Pupillen O11 10 jaar   8x8 2x30 min. Versmald half veld 
Pupillen O12 11 jaar   8x8 2x30 min. Versmald half veld
Junioren O13 11-12 jaar 11x11 2x30 min.  Heel veld 
Junioren O15 13-14 jaar 11x11 2x35 min.  Heel veld 
Junioren O17 15-16 jaar 11x11 2x40 min.  Heel veld 
Junioren O19 17-18 jaar 11x11 2x45 min.  Heel veld 

Als peildatum hanteert de KNVB 1 januari.   

Voor uitgebreide spelregels per wedstrijdvorm zie www.knvb.nl/assist/assist-
scheidsrechters/wedstrijdzaken/spelregels
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Spelregelbewijs 

Een spelregelbewijs maakt spelers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft 
meer inzicht in - én begrip voor -beslissingen van de scheidsrechter. 

De KNVB stelt het behalen van het spelregelbewijs verplicht. 
Dit betekent het volgende: een speler dient voor aanvang van het nieuwe seizoen van 
het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 17 jaar bereikt in het bezit te zijn van een 
spelregelbewijs.  
Alle jeugdspelers vanaf genoemde leeftijd zijn verplicht om in het bezit te zijn van het 
spelregelbewijs. Wanneer een jeugdspeler voor zes bindend (beker & competitie) 
gespeelde wedstrijden van het team het spelregelbewijs niet heeft behaald volgen er 
consequenties. De speler krijgt een boete van € 200,- én vier wedstrijden schorsing. 
Voor elke wedstrijd die de speler vervolgens nog speelt volgen twee schorsingen. 

Boetes 

De door de KNVB opgelegde boetes als gevolg van strafzaken, dienen door spelers 
zelf te worden betaald. Betaling kan geschieden via de leider of de penningmeester. 

Incidenten bij wedstrijden 

Indien er incidenten in of rondom wedstrijden plaatsvinden melden de leiders dit bij 
het eigen wedstrijdsecretaris of jeugdcommissie. Hierbij wordt, indien noodzakelijk, 
door de jeugdcommissie contact opgenomen met de tegenstander. Het is derhalve 
niet wenselijk dat spelers en/of leiders zelf contact opnemen met de tegenstander of 
KNVB. 

TOERNOOIEN

Externe toernooien 

De coördinatie van de toernooien is in handen van de coördinator toernooien. Deze 
coördinator verzorgt, coördineert en communiceert de jeugdtoernooien voor de jeugd. 
Trainers en leiders kunnen hier informeren voor welke toernooien kan worden 
ingeschreven. Al naargelang van de behoefte van de spelers wordt de trainer/leider 
bekeken aan hoeveel toernooien wordt deelgenomen.  



              __________________________________________________________________               
Informatieboekje voetbalvereniging I.V.O. Velden     seizoen 2022-2023   versie 3.0 20

DOORSTROMING / DOORSCHUIVEN JUNIOREN-SENIOREN

Doorstroming  

Om duidelijkheid te verschaffen richting spelers en trainers stellen we jaarlijks een 
richtlijn op hoe jeugdspelers van JO19 overgaan naar de IVO-senioren. Dit protocol 
wordt jaarlijks of per trainer opgesteld, omdat de situatie ieder seizoen kan 
veranderen. 

De coördinator van JO19 en JO17 inventariseert jaarlijks welke spelers als 
persoonlijke doelstelling doorstromen naar de selectie (IVO 1 & 2) ambiëren.   

De coördinator van JO19 inventariseert in november bij JO19 welke 2e jaars spelers 
in het opvolgende seizoen willen doorstromen naar de selectie (IVO 1 & 2). De 
spelers die niet willen doorstromen naar de IVO-selectie ontvangen een uitnodiging 
van de technische commissie voor een persoonlijk gesprek.  

Iedere 2e jaars speler van JO19 die wil doorstromen naar de selectie (IVO 1 & 2) 
traint op dinsdag na de winterstop mee (niet verplicht).  

Spelers van JO19-2 trainen niet mee met de selectie. Zij trainen in overleg met de 
jeugd coördinator mee met JO19-1.  

Op basis van de aantallen die doorstromen stelt de leider van JO19-1 een 
trainingsschema op en deelt dit met de trainer van IVO 1 & 2. Waarbij rekening wordt 
gehouden dat 1 speler die meetraint op zondag aanschuift bij IVO 1.  

De technische commissie organiseert wedstrijden voor JO23. Dit team bestaat uit 
spelers van de IVO-selectie en JO19.  

Doorschuiven wedstrijden   

De speler die op zondag aanschuift bij IVO 1 mag zonder bericht van de trainer van 
IVO 1 spelen op zaterdag bij JO19-1. 

Voor zowel de zaterdag als de zondag wordt er gekeken naar het totaalplaatje. Ieder 
team moet voldoende spelers hebben om een wedstrijd te spelen. De spelers 
moeten, in geval van nood, zoveel mogelijk evenredig verdeeld worden. (13&11 wordt 
12&12) 
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BLESSURES, ONGEVALLEN EN VERZEKERINGEN 

Blessures 

• Bij twijfel over de ernst van een blessure opgelopen bij het voetballen raden we je 
aan altijd contact op te nemen met huisarts en/of fysiotherapeut. 

• Wanneer de blessure het toelaat ben je aanwezig bij de wedstrijden. 
• Wanneer je een blessure hebt en daardoor niet (volledig) met trainingen en 

wedstrijden mee kunt doen, meld je dit bij je trainer of begeleider. Deze kan dan in 
overleg met jou en/of je ouders bekijken wat je op de training kan doen om snel 
weer fit te worden zonder risico op verergering van de blessure. 

Blessure tegenstanders 

Indien een speler van de tegenstander tijdens een wedstrijd van IVO zwaar 
  geblesseerd raakt sluit de trainer/leider van het betreffende team dit kort met de 
  coördinator. De coördinator zal verdere actie naar de getroffen vereniging en speler 
ondernemen. 

Ongevallen EHBO en AED 

Op enkele locaties op het sportpark zijn AED’s en EHBO dozen aanwezig.  
• Locatie AED: 

o Beheerdersruimte kleedlokalen (tussen ingang kleedlokalen en 
wedstrijdsecretariaat) 

o Beheerdersruimte BMV (vraag aan barpersoneel) 
o Ingang Jeu de Boules vereniging (Vilgertpad)

• Locatie EHBO: 
o Beheerdersruimte kleedlokalen (tussen ingang kleedlokalen en 

wedstrijdsecretariaat) 
o Beheerdersruimte BMV (vraag aan barpersoneel) 

Verzekering 

De KNVB heeft voor de leden twee collectieve aanvullende verzekeringen: de 
collectieve ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Bij 
ongevallen/incidenten moet altijd eerst de ‘eigen’ verzekering ingeschakeld worden. 

Keert deze gedeeltelijk of wellicht helemaal niet uit, dan kan men de collectieve 
verzekering van de KNVB inschakelen. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar 
de polisvoorwaarden zoals deze op de website van de KNVB staan vermeld.  

Bovendien kan elke vrijwilliger aanspraak maken op de vrijwilligers verzekering van 
de gemeente Venlo.   

https://www.venlo.nl/vrijwilligersverzekering
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KAMPIOENEN

Protocol 

Voetbalvereniging I.V.O. is trots op haar 
kampioenen. Kampioen worden is een hele prestatie 
en de teams die deze prestatie neerzetten worden 
door de club extra in het zonnetje gezet. I.V.O streeft 
ernaar om activiteiten rondom kampioenschappen 
zo goed en gelijkwaardig mogelijk te laten verlopen. 
Om die reden is hiervoor het protocol kampioenen 
opgesteld.   

Wanneer is een team kampioen?   
• Indien standen door de KNVB worden bijgehouden en weergegeven (vanaf JO13) 

De teams in lagere leeftijdscategorieën komen derhalve hiervoor niet in 
aanmerking. 

• Indien een team in de stand van de competitie bovenaan staat en niet meer 
ingehaald kan worden door concurrenten (e.e.a. op basis van regelgeving van de 
KNVB).   

• Indien een team bij een onvolledig uitgespeelde competitie (met name bij najaars- 
en voorjaars competitie) en waarbij door de KNVB geen wedstrijden meer worden 
ingepland, het team bovenaan staat op basis van het minste aantal 
verliespunten.   

• Een team promoveert via de nacompetitie.  
• Indien een team bij de bekercompetitie als 1e eindigt.   

Nacompetitie of periodekampioen 
Het behalen van de nacompetitie of periodekampioen worden, volstaat met een 
eervolle vermelding met foto op de SV-Velden website. Verantwoordelijkheid ligt bij 
coördinator.  
Het winnen van de nacompetitie en het promoveren wordt gevierd als een 
kampioenschap.   
In het geval dat een team kampioen wordt geldt het volgende protocol:   

Protocol kampioenschap jeugdteams 
De jeugdcommissie kan niet per definitie aanwezig zijn bij betreffende 
kampioenswedstrijden (zal wel het streven zijn) en zal in deze gevallen in overleg 
gaan met de betreffende coördinator omtrent regelen van het protocol.   
De volgende zaken worden door de jeugdcommissie geregeld:   
• Medaille voor elke speler/ster.  
• Kampioensschaal voor het team. De kampioensschaal is eigendom van I.V.O. en 

dient naar afloop van het kampioensfeest weer te worden ingeleverd bij de 
coördinator.   

• 1 friet en 1 snack per speler in het BMV (indien het zeer vroeg is en frituurpan nog 
niet aan staat, kan friet en snack vervangen worden door 1 zakje chips of zakje 
snoep per speler/ster);   

• 1 consumptie per speler/ster in het BMV (geen alcoholische drank);   
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TEAMACTIVITEITEN

Algemeen 

We willen voorkomen dat spelers/leiders activiteiten organiseren die niet geschikt zijn 
voor hun leeftijd.  Verder vinden we het belangrijk dat ouders/spelers geen hoge 
kosten hebben aan deze uitstapjes. Derhalve is voor activiteiten een protocol 
opgesteld. 

Protocol 

 Protocol teamactiviteiten: 
• Kosten voor eigen rekening 
• Geen alcohol bij de jeugd t/m 17jaar

(ook in het buitenland – toestemming van ouders is niet geldig) 
• Geen overnachtingen/vliegreizen gezien het budget 
• 1x Winter- en/of zomeractiviteit 
• Begeleiding pakt de verantwoordelijkheid namens I.V.O. tijdens activiteit 
• Vanaf JO15 teamactiviteiten vooraf melden bij coördinator   

TOP D (U13) TOERNOOI

Algemeen 

Het I.V.O. Top D (U13) toernooi is een jaarlijks, tweedaags internationaal 
voetbaltoernooi, dat op ons eigen sportpark wordt gehouden. Het JO15-1 team van 
I.V.O. neemt het hierbij op tegen profclubs als VVV, Borussia Mönchengladbach en 
PSV Eindhoven. Het toernooi maakt deel uit van de VVV Top Toernooien in de regio. 
Naast de aan het toernooi deelnemende I.V.O.-spelers, die automatisch als gastgezin 
fungeren, worden jaarlijks voor diverse spelers uit binnen- en buitenlandse teams 
gastgezinnen binnen Velden e.o. gezocht.  

ENGELANDREIS

Algemeen 

Voor I.V.O.-spelers van de JO15 en 1e jaars JO17 wordt jaarlijks, door de 
Engelandcommissie, een uitwisselingsprogramma met een Engelse 
voetbalvereniging verzorgd. Spelers van I.V.O. zullen +/- een 5-tal dagen naar 
Engeland afreizen om in gastgezinnen te verblijven en activiteiten te doen.  
Deelnemende I.V.O.-spelers fungeren op hun beurt als gastgezin voor 
leeftijdsgenoten van de Engelse voetbalvereniging. Spelers die hiervoor in 
aanmerking komen worden door de Engelandcommissie benaderd.



              __________________________________________________________________               
Informatieboekje voetbalvereniging I.V.O. Velden     seizoen 2022-2023   versie 3.0 24

GROTE CLUBACTIE

Algemeen 

I.V.O. doet elk jaar mee aan de Grote Clubactie. Al meer dan 30 jaar steunt de 
landelijke Grote Clubactie met haar actie het plaatselijke verenigingsleven. 
Elke vereniging, groot of klein, heeft geld nodig om door te kunnen gaan met haar 
activiteiten. Daarin ligt de kracht van de Grote Clubactie. Van de opbrengst van deze 
loterij gaat maar liefst 80% van de verkoopprijs direct naar de verkopende vereniging. 
De loten worden verkocht voor € 3,00 waarvan € 2,40 direct bestemd is voor de 
clubkas. 

Met het kopen van een lot steunt u niet alleen de plaatselijke sportvereniging, maar 
maakt u ook kans op schitterende prijzen. 

De lotenverkopers maken eveneens kans op mooie beloningen, deze informatie 
zullen zij persoonlijk van ons ontvangen.
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GEDRAGS- & OMGANGSREGELS

Trainers en leiders 

• Coach positief 
• Binding met de club  
• Conformeren zich aan het technische beleid  
• Zorgt voor een plezierige sfeer binnen zijn/haar team  
• Zijn verantwoordelijk voor (team)regels en handhaving  
• Bieden kinderen een veilige omgeving  
• Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders, grens- en scheidsrechters 

Spelers 

• Nakomen (tijd) afspraken  
• Coachen elkaar positief  
• Tonen respect voor trainer, leider, teamgenoten, tegenstander, grens- en 

scheidsrechter 
• Respecteer de regels van de sport, medespelers, trainers, leiders en 

tegenstanders  
• Laten UIT en THUIS de kleedkamer netjes achter  
• Blijf van elkaar en van elkaars spullen af 
• Nette omgang met alle materialen en accommodatie  
• Gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld 
• Zijn in beginsel ook bij blessure aanwezig bij trainingen en wedstrijden van hun 

team  

Ouders 

• Beslissingen accepteren  
• Achter de omheining blijven  
• Aanmoedigen mag wel, coachen niet  
• Gaan respectvol met elkaar om  
• Weten dat teambelang voorop staat 
• Belangstelling tonen voor de hobby van hun kind  
• Stimuleren hun kind afspraken na te komen en op tijd te zijn
• Bijwonen in informatiebijeenkomsten 

Algemeen 

• De algemene huishoudelijk regelement en gedragsregels staan vermeld op de 
internetsite van SV Velden. 
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PBS

Positive Behaviour Support 

Basisschool de Startbaan en SV Velden (waaronder I.V.O. valt) werken samen aan 
een fijne en positieve omgeving onder de naam PBS.

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. 

Basisschool de Startbaan is een PBS-school. Dit houdt in dat er schoolbreed wordt 
gewerkt aan een veilig klimaat werken a.d.h.v. positieve benaderingen. De 
kernwaarden van PBS zijn ‘veiligheid, verantwoordelijkheid en respect’. 

PBS staat voor Positive Behaviour Support (aandacht voor dat wat goed gaat) en 
berust op 5 pijlers. Deze worden in onderstaand figuur vormgegeven: 

SV Velden wil graag een maatschappelijke functie uitdragen. Daarnaast is er binnen 
SV Velden behoefte aan uniforme gedragsregels en een normen/waarden beleid. 

De verenigingen kunnen hierbij op een goede manier profiteren van het 
ontwikkelwerk dat er binnen de school al is verricht.  Doordat SV-Velden meegaat in 
de opgestelde kernwaarden en normen creëer je op termijn uniformiteit binnen het 
hele dorp. De kinderen uit Velden worden binnen het verenigingsleven hetzelfde 
behandeld als op school. Een ander bijkomend voordeel is duidelijkheid voor 
vrijwilligers. Er staat aan de voorkant al vast wat SV-Velden van de leden verwacht. 
Voor iedereen binnen SV-Velden wordt het gemakkelijker om structuur en regels te 
hanteren. 

Het streven is dan ook om de principes van PBS binnen SV-Velden te borgen. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en expertise die op de school 
voorhanden is.  PBS is een preventieve methode met als uiteindelijk doel een 
vereniging waar het prettig sporten en samenkomen is, waar je het gevoel hebt dat je 
erbij hoort en waar een positieve sfeer heerst.
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CONTACTPERSONEN ONGEWENST GEDRAG

Vertrouwenscontactpersoon 

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

SANCTIES

Sancties ongewenst gedrag 

Het gaat om alle gedrag en overtredingen daarvan in verenigingsverband. Met 
verenigingsverband wordt bedoeld wedstrijden, trainingen, toernooien en 
nevenactiviteiten die onder de vlag van de vereniging, dan wel 
eindverantwoordelijkheid van de commissie plaatsvinden op de eigen 
sportaccommodatie of elders. De sancties zijn vergelijkbaar met wat er ook in een 
wedstrijd kan gebeuren. 

Indien er een schade is ontstaan door het ongewenst gedrag dan wordt deze 
verhaald op de veroorzaker. Daarnaast is er overleg tussen jeugdcommissie en het 
hoofdbestuur over de te nemen sanctie. 

 Van licht naar zwaar gaat het om de volgende sanctiemogelijkheden: 

• Een waarschuwing bestaat uit een aantekening, waarbij een eerstvolgende keer 
een zwaardere sanctiemaatregel wordt toegepast.  

• Een uitsluiting voor 1 of meerdere wedstrijden/trainingen/nevenactiviteiten 
• Een schorsing voor een bepaalde periode van alle activiteiten  
• Een uitsluiting en/of verwijdering betekent directe uitsluiting van alle activiteiten 

voor een langere periode, al dan niet gekoppeld aan een verbod om op het 
sportcomplex te mogen komen 

• Een royement betekent definitieve uitsluiting en verwijdering van de club, verbod 
toegang sportcomplex, al dan niet gekoppeld aan een melding bij de KNVB. 
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PROGRAMMA, UITSLAGEN EN STANDEN

Voetbal.nl 

Op de website van de KNVB, www.voetbal.nl, kun je alle amateurteams in Nederland 
volgen. Eenieder kan zich aanmelden om vervolgens de teams van zijn of haar 
voorkeur toe te voegen aan het account. Op deze manier kun je het team in de gaten 
houden. Uitslagen, standen en te spelen wedstrijden: alles kun je er zien. Met name 
voor spelers, ouders en leiders is dit erg handig.  

Om het nog makkelijker te maken is er ook een app (voetbal.nl) te downloaden. De 
app is te downloaden in de App Store (Apple) of in de Google Play store (Android).  

FOTO’S, FILMJES EN SOCIAL MEDIA

Foto’s en filmpjes 

Foto's en filmpjes van onze leden worden geregeld door de afdeling 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. 

Social media 

Volg ons ook via:  

https://www.sportkernvelden.nl/ivo-velden

https://www.facebook.com/rksvivo

https://www.instagram.com/ivo.velden

https://twitter.com/ivovelden
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TOT SLOT
De kaderfuncties van de Jeugdafdeling worden vervuld door vrijwilligers. Deze 
plaatsen zich volledig achter het Jeugdbeleid en helpen dit uit te voeren. 
Jeugdkaderleden zijn er echter nooit genoeg. Daarom, indien de vereniging met haar 
doelstellingen en jeugdbeleid u aanspreekt, en u ons wilt meehelpen als Jeugd-
kaderlid, schroom dan niet om informatie in te winnen bij de jeugdcommissie.  

Ondanks het feit, dat wij er alles aan zullen doen om de voetbalopleiding van uw kind 
optimaal gestalte te geven, zou het kunnen gebeuren, dat u op- of aanmerkingen of 
klachten heeft. Kom hiermee naar de mensen die er iets aan zouden kunnen doen, 
namelijk de betreffende trainer of Jeugdcoördinator. Het heeft geen zin deze op- of 
aanmerkingen of klachten op andere plaatsen te ventileren, de enig juiste weg is de 
weg naar de Jeugd coördinator. Onze jeugdcoördinator is ten alle tijde bereidt naar u 
te luisteren en zo nodig toelichting te geven of samen met u naar oplossingen te 
zoeken. 


