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Technische 
commissie 

De Jeugdcommissie is onderdeel van het Hoofdbestuur 



1.   Jeugdcommisie (JC) > leiders 
 

2.   Leiders team > ouders team 
 

3.    1e aanspreekpunt voor ouders = leider 
 

4.   Indien men er niet uitkomt met een  
 leider – trainer dan kan men naar de 
 coördinator van de groep 

 

5.   Uiteindelijk kan de jeugdvoorzitter in 
beeld komen indien er bij bovenstaande 
niet uitkomen 

 



 Toelichting plan en werkwijze 

 

 Ervaringen  

 

 Reglement 

 

 Wasvoorschrift 

 

 Contactpersoon, Elske van der Heide  

 kledingplan@vvholten.nl, 06-25229619 
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http://www.vvholten.nl/informatie/gedragsregels 

 

 

- Ouders 

- Leiders 

- Jeugd 



 

 * Je zorgt dat je altijd op de afgesproken tijd aanwezig bent 
   
 * Als je niet kunt trainen of spelen moet je op tijd afmelden bij je leider/trainer. (onder vermelding van reden). 

Voor wedstrijden uiterlijk op donderdag. (tenzij in geval van overmacht) 
   
 *Na afloop van wedstrijden is het verplicht om te douchen voor alle spelers van de JO10 tm JO19 , bij JO6 tm JO9 is 

het een richtlijn. Na trainingen is ook de richtlijn dat iedereen ( JO6 t/m JO19 )zich douchet bij de voetbal. 
   
 * Het dragen van badslippers tijdens het douchen is verplicht.  
   
 * Tijdens trainingen is je kleding aangepast aan de weersomstandigheden. De trainer geeft aan wanneer 

trainingspak verplicht is. 
   
 * Tijdens trainingen en wedstrijden worden geen horloges, kettinkjes, sieraden e.d. gedragen. Ook het gebruik van 

kauwgom is niet toegestaan. 
   
 * Tijdens wedstrijden en trainingen is het dragen van scheenbeschermers verplicht. 
   
 * Spelers zorgen ervoor dat hun kleding in orde is. Kousen omhoog, shirt in de broek. 
   
 * Tijdens trainingen en wedstrijden zorgen spelers ervoor dat ze zich sportief en met respect gedragen ten opzichte 

van scheidsrechter, tegenstander, medespeler en eigen trainer en leider(s). Onsportief gedrag wordt niet 
geaccepteerd. De begeleiding van het team heeft hierin een voorbeeldfunctie. De begeleiding maakt voorafgaande 
aan het seizoen hierover afspraken met zowel spelers als ouders. Ook ouders hebben hierin een voorbeeldfunctie. 
(zie gedragsregels ouders) 

   
 * De aanvoerder heeft een voorbeeldfunctie met betrekking tot gedrag.  Na de wedstrijd wordt de leiding van de 

wedstrijd, de begeleiding van de tegenstander en de aanvoerder van de tegenstander altijd bedankt. Ook spelers 
geven elkaar na de wedstrijd een hand. 

   
   
   

René van der Meer - Jeugdcoördinator F 



 * De spelers van een team gaan na wedstrijden direct gezamenlijk de kleedkamer in.  

 

 * Zolang er wedstrijd- of trainingskleding gedragen wordt is het niet toegestaan te roken. Dit geldt zowel voor 
spelers als begeleiding. 

   

 * Het gebruiken van alcohol na trainingen en jeugdwedstrijden is niet toegestaan tot en met de JO19 elftallen. 

   

 * Geblesseerde spelers komen dit, indien de blessure dit toelaat, zelf melden bij de leider/trainer voorafgaande aan 
de eerste training nadat de blessure is ontstaan. Iedere dinsdag is er een fysiotheapeut(e) aanwezig voor het 
vaststellen van een diagnose en in overleg wordt er gekeken welke trainingsarbeid eventueel nog wel verricht kan 
worden.  

   

 * Bij langdurige blessures is de betrokken speler minimaal 1 keer per week aanwezig bij (een gedeelte van) de 
training. Geblesseerde spelers zijn altijd aanwezig bij wedstrijden, mits de blessure dit toelaat natuurlijk. 

   

 * Een speler komt uit voor zijn eigen team. Alleen zijn eigen leider/ trainer kan hem verzoeken voor een ander 
team te spelen.  

 

 

René van der Meer - Jeugdcoördinator F 



 - geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of dochter. 

 
 - wees ENTHOUSIAST stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers. 

 
 - gebruik GEEN tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de 

tegenstander. 
 

 - laat het coachen over aan de trainer en/of leiders. 
 

 - blijf altijd POSITIEF, juist bij verlies. Wordt niet boos, de volgende keer beter. 
 

 - de scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen. 
 

 - gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. 
 

 - de wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal. 
 

 - als uw zoon/dochter talent heeft, wordt dat wel opgemerkt. 
 

 - blijf als ouder achter of tegen de omheining staan. Ga niet direct aan de rand van het speelveld staan. Ook niet 
naast het doel. 
 

 - heeft u op- of aanmerkingen ten aanzien van de begeleiding van het team van uw zoon/dochter, wendt u dan 
rechtstreeks tot de  betreffende trainer of leider. Is dit niet mogelijk neem dan contact op met de trainer/leider van 
het betreffende team of een lid van de 
  technische commissie. 

 

Arno Reusink - Jeugdvoorzitter 



 

 Vrijwilligersformulier 

 Vacatures 

 

 



 

- - 2 á 3 keer per jaar  

 

- - gezamenlijke verantwoordelijkheid ouders team 

 

- - handboek 

 

- - planning kantinediensten team op website 

 

http://www.vvholten.nl/informatie/kantinediensten 
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- - Inventarisatie – doorgaan / stoppen     Mrt ‘19 

- - Concepten aantal teams – spelers per groep   Apr ‘19  

- - Keuzes JC vereniging      Apr ‘19 

- - Concepten team indeling     Mei ‘19 

- - Bespreking concepten met leiders – trainers  Mei ‘19 

- - Teamindeling communiceren via JC naar ouders  Juni ‘19 

 



 

 VOG  

 - m.i.v. van dit seizoen ( 2018-2019) beschikken                                               
alle leiders en trainers over een “Verklaring omtrent                                           
het gedrag. “ 

 

 - Fruitboxen voor de JO11, JO10, JO9 en de JO8 

 

      - September is webshop actie maand. 

 Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur en net als afgelopen seizoen 
hebben we ook dit jaar weer 2x de  Webshop-Actiemaand. We beginnen 
dit seizoen gelijk met de eerste actiemaand. Ontvang nu bij bestelling 
van je v.v.Holten kleding of accessoires, op de v.v.Holten-webshop, maar 
liefst 10% korting op je bestelling. De actie loopt van 15 september t/m 
15 oktober 2018. Op de homepage van onze site ( links bovenin) vind u de 
link naar de webshop. Ook kunt u  gebruik maken van onderstaande 
link  https://clubs.deventrade.com/nl/vv-holten). 
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