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Informatiebrochure
voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

www.vvworkum.nl

Inleiding

Welkom nieuwe leden
en ouders / verzorgers
Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging
Workum. Het is bedoeld als een wegwijzer binnen onze vereniging voor jou en
natuurlijk voor je ouders/verzorgers omdat je je als lid hebt aangemeld.
We hopen dat er voldoende informatie in staat om ervoor te zorgen dat jij je
snel thuis gaat voelen in onze vereniging.
Het is belangrijk dat je op de hoogte bent over een tal van zaken binnen de
vereniging. Wat voor soort vereniging is het? Hoe zijn de zaken geregeld?
Wat mag je van de vereniging verwachten? Wat verwacht de vereniging van jou
en van je ouders / verzorgers? In dit boekje stellen we je over al deze zaken op
de hoogte.
Natuurlijk kan het gebeuren dat er na het lezen van deze informatie nog vragen
zijn. Aarzel dan niet en laat het ons weten!
Wij wensen je veel plezier binnen onze vereniging en hopen ook je ouders/verzorgers vaak bij de club te mogen verwelkomen.

Jeugdcommissie vv Workum
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Algemene informatie

1. Algemene informatie
De voetbalvereniging Workum is opgericht op 10 april 1940. Het is een middelgrote
vereniging van ruim 400 leden. Sinds de oprichting van de vereniging hebben we als
doel de voetbalsport in Workum voor een ieder mogelijk te maken. We proberen elk
lid op ieders niveau zoveel mogelijk te laten voetballen. Iedereen kan lid worden van
onze voetbalvereniging. Jong en oud, spelend en niet spelend, jongen of meisje.
Het jeugdvoetbal is een bloeiende afdeling en is vertegenwoordigd in alle leeftijdscategorieën. De spelvreugde en een goede sfeer staat hierbij voorop, waarbij we een zo
goed mogelijk resultaat proberen te bereiken. Voor de jeugd betekent dit dat iedereen
een kans heeft om in het eerste elftal te komen, mits het talent en de wil er is om dat
doel te bereiken.
Alles rondom het jeugdvoetbal wordt binnen de vereniging door de jeugdcommissie
in goede banen geleid. Wij, als jeugdcommissie, vinden verenigingsgevoel, teamgeest, normen en waarden en wederzijds respect erg belangrijk!
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2. Deelnemen aan trainingen en wedstrijden
2.1 De teams
Bij de jeugd is er sprake van junioren (A t/m C) en pupillen (D t/m F). De junioren spelen in een elftal, de D-pupillen in een elftal of zevental en de E en F pupillen eveneens
in een zevental. De spelers worden volgens KNVB richtlijnen ingedeeld in de desbetreffende leeftijdscategorie.
De jeugdcommissie deelt samen met de commissie F-A de teams in. Afhankelijk
van de leeftijdsgroep worden één, twee of meerdere teams geformeerd. Bij de
standaardteams (F1, E1, D1, C1, B1 en A1) wordt er gekeken naar kwaliteit. Voor de
overige teams wordt gestreefd naar een gelijkmatig speelniveau binnen de teams.
De commissie F-A bestaat uit leeftijdscoördinatoren, die binnen een leeftijdscategorie
fungeren als eerste aanspreekpunt voor spelers, leiders en trainers. Zij adviseren en
beoordelen daarnaast bij het indelen van de spelers.
2.2 Wedstrijden en trainingen
Het voetbalseizoen begint in de maand augustus en eindigt in de maand mei. In de
maanden december en januari is er een winterstop. Voor de jeugd worden er in deze
maanden een aantal zaalvoetbaltoernooien georganiseerd.
Gedurende het seizoen worden er op zaterdag wedstrijden gespeeld.
Speelduur wedstrijden
A- junioren
2 x 45 minuten
B-junioren 		
2 x 40 minuten
C-junioren 		
2 x 35 minuten
D-pupillen 		
2 x 30 minuten
E-pupillen 		
2 x 25 minuten
F-pupillen
2 x 20 minuten
Over de aanvangstijden van de wedstrijden word je van te voren geïnformeerd
door de leid(st)er van het team. Ook staan deze tijden vermeld op de website
(www.vvworkum.nl) Bij twijfel over het al of niet doorgaan van de wedstrijden i.v.m.
weersomstandigheden, word je ook door deze personen op de hoogte gebracht.
2.3 Wedstrijd en trainingsdiscipline
Je behoort elke wedstrijd en training op tijd te zijn. Kom niet 5 minuten voor tijd aanzetten, maar wees minstens 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig, en
wees voor wedstrijden op het door de leiders aangegeven tijdstip aanwezig. Probeer
zoveel mogelijk te komen trainen. Het kan altijd gebeuren dat je om bepaalde redenen niet aan de training of wedstrijd deel kan nemen (ziekte, huiswerk, familiegebeurtenissen, etc.). Je wordt dan verzocht de trainer of leider hiervan tijdig op de hoogte
te stellen. Het liefst zo snel mogelijk, uiterlijk een uur voor aanvang van de training.
Voor het afmelden van wedstrijden vragen wij je dit te melden bij de leiders zodra bekend is dat je niet aan de wedstrijd kan deelnemen. Het valt namelijk niet altijd mee
om de avond voor de wedstrijddag nog voor vervangende spelers te zorgen.
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Na de wedstrijd en training dient elke speler te douchen. Denk daarom aan douchefris, een schone handdoek, schone kleding en badslippers. Uiteraard spreekt het
voor zich dat de kleedkamers na gebruik netjes achtergelaten dienen te worden.
2.4 Vervoer naar uitwedstrijden
Voor het vervoer naar uitwedstrijden wordt er op medewerking van de ouders gerekend. Het is bij onze vereniging gebruikelijk dat de ouders om toerbeurt rijden. Vaak
wordt dit gedaan door middel van een rijschema wat door de desbetreffende leider of
trainer wordt opgesteld. De vereniging biedt de ouders ter compensatie vervoersbonnen aan.
3. VV Workum, een nette vereniging
Voetbalvereniging Workum hecht er veel waarde aan dat ze bekend staan als
een nette vereniging. Om dit zo te houden vinden we normen en waarden bij het
beoefenen van de voetbalsport erg belangrijk. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels
voor spelers.
Als speler:
• Ben je sportief, en help en steun je je medespelers in het veld;
• Heb je respect voor de tegenstander, de leider, de scheidsrechter en het publiek:
deze mensen offeren hun vrije zaterdagochtend/middag ook voor je op;  
• Accepteer je de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters;
• Geef je na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter en tegenstanders (altijd!)
een hand;
• Ben je zuinig op alle materialen die je gebruikt, dus ook op de velden en
kleedkamers;
• Help je desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer;
• Meld je aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is
gegaan;
• Laat je geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in
bewaring bij de trainer of leider;
• Help je desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training;
Wij hopen als vereniging ouders/verzorgers vaak te mogen verwelkomen op het
complex. Bij onze vereniging willen we graag dat het gedrag en de invloed van u als
ouder/verzorger langs de lijn positief en ondersteunend is.
Als ouder/verzorger:
• Ben je een goede supporter en geef je een goed voorbeeld door respect te hebben
voor iedereen op en rond het veld;
• Blijf je tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen
van het veld;
• Houd je afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en
begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op
uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding);
• Laat je de coaching van het team over aan de trainers en begeleiders;
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• Onthoud je van commentaar op de scheidsrechter of spelleider (hij heeft altijd
gelijk, ook als dat niet zo lijkt!);
• Blijf je positief, juist bij verlies. Winnen is fijn, maar verliezen hoort er ook bij.  
• Ga je niet in discussie met de leider en de scheidsrechter, zeker niet in  
aanwezigheid van kinderen. Heeft u iets te bespreken: doe dat op de goede
plaats met de juiste mensen.
• Praat je ook thuis over wedstrijden en trainingen; het is voor kinderen fijn om over
ervaringen en belevenissen te kunnen praten
• Doe je mee in de wasbeurten van de kleding van het team;
• Help je bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
• Zie je er op toe dat zoon/dochter respect heeft voor medespelers, leiders en trainers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
Lees de volledige gedragscode van de voetbalvereniging op onze website
(www.vvworkum.nl)
Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden
gemeld bij de desbetreffende jeugdcoördinator, contactpersoon of bestuurder van
de vereniging!
4. Lidmaatschap
3.1 Lid worden?
Als leeftijdgrens hanteren we bij onze club de volgende richtlijn: trainen en deelnemen aan officiële wedstrijden vanaf 6 jaar. Het is wel mogelijk al eerder bij ons te
komen voetballen. In de maand september en mei is er kaboutertraining voor kinderen vanaf 4 jaar. Neem contact op met de jeugdcommissie over de mogelijkheden
Je kunt lid worden door het inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier kun je terug
vinden op de website (www.vvworkum.nl). Lever het ingevulde formulier samen met
een recente pasfoto voor een spelerspas (vanaf D-pup) in bij de ledenadminstrateur
(zie voor adresgegevens website).
3.2 Contributie
Zoals bij elke vereniging ben je ook bij vv Workum contributie verschuldigd. Één keer
per jaar krijgen de leden een acceptgirokaart toegestuurd, waarop het te betalen bedrag vermeld staat. Als vereniging werken wij het liefst via automatische incasso, omdat dit de minste kosten met zich meebrengt en verder veel tijd bespaart, aangezien
de acceptgiro’s rondgebracht/verstuurd dienen te worden. De incasso-mogelijkheden
zijn als volgt:
- het totaalbedrag in 1 x, per ca 1-9 van elk seizoen;
- in twee termijnen, per ca 1-9 en 1-1 van elk seizoen;
- in vier termijnen, per ca 1-9, 1-11, 1-1 en 1-3 van elk seizoen.
De hoogte van de contributies worden ieder jaar vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Zie voor actuele contributiebedragen op de website (www.vvworkum.nl)
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3.3 Verzekering
De voetbalvereniging Workum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane zaken. Nadrukkelijk willen we de ouders/verzorgers vragen hun kinderen geen
waardevolle spullen mee te laten nemen naar het sportcomplex. Laat ze zoveel als
mogelijk thuis of geef ze in bewaring bij trainer of leider, laat ze zeker niet achter in
de kleedkamers. Zorg dat de meegebrachte fietsen goed op slot in de rekken worden
geplaatst.
Alle bij de KNVB ingeschreven voetballers vallen onder de collectieve ongevallenverzekering van de KNVB. Let wel: het betreft hier een aanvullende beperkte collectieve
verzekering, aanvullend op uw eigen verzekering! De verzekering dekt de gevolgen
van ongevallen, welke hem/haar tijdens wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten zouden overkomen. In de bovenstaande gevallen kan hierop een beroep
worden gedaan.
3.4 Opzegging lidmaatschap / adreswijziging
De uiterste datum om je af te melden is jaarlijks 15 juni. Let op: bij niet tijdig afmelden worden de bondskosten van het hele seizoen in rekening gebracht. Afmelden is
mogelijk bij de ledenadministrateur.
Voor het aanvragen van overschrijving naar een andere voetbalvereniging geldt 15
juni als sluitingsdatum. Overschrijving kan dus alleen aan het einde van het seizoen
plaatsvinden, gedurende het seizoen overschrijven kan alleen als er aan een bepaalde
voorwaarde wordt voldaan. Een overschrijfformulier is te verkrijgen bij de ledenadministrateur van de vereniging.
Graag ook de ledenadministrateur op de hoogte stellen bij een adreswijziging.
Slotwoord
Leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, supporters en sponsors vormen samen vv
Workum, een vereniging van en voor mensen. Door samen de schouders er onder te
zetten creëren we een verenigingsgevoel waarin iedereen zich thuis voelt.
We hopen dat ouders/verzorgers van onze leden mee willen helpen om het goede te
behouden en daar waar verbeteringen mogelijk zijn, er samen met de mensen binnen
de club aan te werken.
Dat actief meewerken kan op verschillende manieren: als leider, als (assistent-)trainer,
als scheidsrechter, als (mede-) organisator van voetbalevenementen en -toernooien of
als commissie/bestuurslid.
We hopen dat jij als speler en u als ouders/verzorgers met deze brochure een goed
beeld van onze vereniging hebt gekregen, en de komende jaren met veel plezier
voetbal binnen onze vv gaat beleven!
De jeugdcommissie
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Sportcomplex de Rolpeal
vv Workum
Weverswei 2
8711 GP Workum
Tel 0515-541835

Postadres:
Reidikkers 10
8711 DM Workum

