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Gegevens over contributie en trainingstijden staan in een extra bijlage
opgenomen. De actuele gegevens m.b.t. het hoofdbestuur, jeugdbestuur,
leid(st)ers en trainers kunt u in het periodieke clubblad van v.v.
Haaksbergen vinden.
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Voorwoord
Dit informatieboekje is bedoeld om u als speler of ouder/verzorger wegwijs
te maken bij v.v. Haaksbergen. Het is de bedoeling dat iedereen zich zo
snel mogelijk gaat thuis voelen bij onze vereniging. U vindt antwoord op
vragen over aanmelding, training, competitie, samenstelling teams, rechten
en plichten, het door ons gewenste gedrag en vele andere zaken. Het
grootste gedeelte van het seizoen wordt er uiteraard gevoetbald, maar
daarnaast kan men aan tal van andere activiteiten deelnemen die in
samenwerking met de recreatiecommissie worden georganiseerd. Wij
hopen dat veel jongens en meisjes de weg naar v.v. Haaksbergen weten te
vinden. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Wij garanderen hen een
optimale voetbalbegeleiding en veel spelplezier in het algemeen.
Wij vertrouwen erop dat dit informatieboekje een nuttige rol vervult in het
informeren over onze vereniging. Suggesties voor aanvullingen en
wijzigingen in dit boekje zijn altijd welkom.
Jeugdbestuur v.v. Haaksbergen
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1 Historie
v.v. Haaksbergen is een voetbalvereniging die werd opgericht in 1903. Als
vereniging heeft v.v. Haaksbergen altijd open gestaan voor voetballers van
welke komaf dan ook. v.v. Haaksbergen is dan ook een zogenaamde
“neutrale” vereniging met een rijke historie. Zo hebben we jarenlang op het
hoogste amateurniveau gevoetbald maar we hebben ook mindere tijden
gekend. Dit heeft ons door de jaren heen sterk en stabiel gemaakt. Onze
huidige visie is: veel aandacht besteden aan de jeugd om hen klaar te
stomen voor het eerste team. Als kleine vereniging richten wij ons speciaal
op jongeren uit de Haaksbergense gemeenschap.

2 Organisatie
2.1 Vereniging
v.v. Haaksbergen
opgericht
adres

telefoon
website
facebook

2.2 Tenue
shirt
broek
kousen

: voetbal vereniging Haaksbergen
: 23 februari 1903
: sportcomplex Groot Scholtenhagen
Scholtenhagenweg 44,
7481 VP Haaksbergen
: 053-5722959
: www.vvhaaksbergen.nl
: www.facebook.com/pages/VV- HaaksbergenJeugd/137966526382252

: groen-wit verticaal gestreept
: zwart
: groen of groen-wit gestreept

3 Regelingen
3.1 Doelstelling
De vereniging v.v. Haaksbergen is erop gericht de leden zo goed en
plezierig mogelijk te laten voetballen in een optimale onderlinge
verstandhouding; het als vrienden met elkaar omgaan en een respectvolle
benadering onderling en naar anderen toe. Met zorg om het geestelijke en
lichamelijke welzijn van de leden.
3.2 KNVB
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond,
een organisatie met ruim 1 miljoen leden.
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v.v. Haaksbergen valt onder District Oost. De KNVB organiseert de
competitiewedstrijden.
3.3 Verzekering
Ieder lid van de KNVB is aanvullend verzekerd tegen WA en ongevallen
van, naar en tijdens verenigingsactiviteiten, inclusief uitstapjes, toernooien
en kampen.
3.4 Sponsoring
De vereniging wordt door vele ondernemers gesponsord. De contacten
verlopen via de sponsorcommissie van vv Haaksbergen. Al onze
jeugdteams voetballen in gesponsorde tenues die u dus niet zelf hoeft aan
te schaffen.
3.5 Club van 100
De vv Haaksbergen kent ook een Club van 100. Onze jeugd krijgt
regelmatig financiële ondersteuning van de Club van 100. U kunt altijd lid
worden van de Club van 100. Voor verdere informatie zie ons clubblad of
de website www.vvhaaksbergen.nl.
3.6 Overschrijvingen/Inschrijvingen
Wie lid wil worden van een andere voetbalvereniging is verplicht
overschrijving aan te vragen. Het overschrijvingsformulier is te verkrijgen bij
de ledenadministratie en staat ook op de website van de vereniging.
Als aan alle verplichtingen is voldaan, met name contributie, stemt v.v.
Haaksbergen in met de overschrijving.
Overschrijving wordt door de KNVB verleend;
- tijdens het seizoen: als er gewichtige redenen zijn, zoals verhuizing
buiten een straal van 15 kilometer.
- voor een nieuw seizoen: als het formulier voor 15 juni door de
KNVB is ontvangen.
- gedurende het seizoen: voor al onze jeugdteams, mits het nieuwe
lid niet bij een andere vereniging op een hoog niveau (A-categorie)
heeft gespeeld.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft
niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. In
bijzondere gevallen, te bepalen door het hoofdbestuur, geldt deze regel
niet.
Als er nog niet bij een andere club gespeeld is voldoen een inschrijving.
Dit formulier staat ook op de website en ligt ook in ons clubhuis.
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3.7 Clubblad v.v. Haaksbergen
Alle leden krijgen periodiek het clubblad met de nodige informatie,
wedstrijdverslagen, overzicht van activiteiten enz. Het spreekt voor zich dat
een ieder zijn zegje in het clubblad kan doen, ook u!
Kopij voor het clubblad kunt u inleveren bij de elftalleid(st)er of bij voorkeur
via e-mail versturen naar de redactie vermeld in het clubblad. De
inleverdata staan ook in het clubblad.
3.8 Publicatiebord
Voor het jeugdvoetbal is er een publicatiebord geplaatst in de hal van de
kantine. Hierop vindt u de wedstrijduitslagen en de competitie-standen.
Verder vindt u hier mededelingen van algemene aard.
3.9 Competitieprogramma
Op de monitoren bij de ingang van ons clubhuis staat het programma voor
de komende speeldagen. Deze is ook te vinden op onze website en op
www.voetbal.nl.
3.10 Competitiewedstrijden van eerste elftal
Bij competitiewedstrijden van het eerste team hebben de leden gratis
toegang. Bij bekerwedstrijden moeten de leden entree te betalen. Dit is
verplicht gesteld door de KNVB omdat de opbrengst van de entree moet
worden gedeeld met de tegenpartij.
3.11 Zoekgeraakte kleding
Leiders zien erop toe dat er niets in de kleedkamers achter blijft. Toch
blijven er hier en daar zaken liggen. Bent u iets kwijt dan kan men bij de
kantinebeheerder of terreinbeheerder informeren.
3.12 Spelerspas
De spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder
dat wenst deel te nemen aan wedstrijden in het amateurvoetbal. Daarbij
geldt in principe; “geen pas = niet spelen” Dit betekent dat wanneer de
spelerspas niet kan worden overlegd, deze persoon niet mag deelnemen
aan de betreffende wedstrijd. Deze verplichting geldt, behalve voor
senioren, dus ook voor de A-, B- en C-junioren en D-pupillen.
Voor het aanvragen van een spelerspas zijn pasfoto’s nodig. Met ingang
van het seizoen 2017-2018 werkt de KNVB met digitale spelerspassen.
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4. Accommodatie
v.v. Haaksbergen is in het bezit van een clubgebouw (kantine) met daarbij
een prachtig gelegen en goed onderhouden sportcomplex, bestaande uit 4
voetbalvelden, waarvan 2 voorzien van een lichtinstallatie en 1 (hoofdveld)
voorzien van een overdekte tribune.
De kantine is ruim voor aanvang van de wedstrijden geopend. Ook bij
afgelastingen is de kantine open. Verder worden de openingstijden
gedurende de winterstop aangepast aan de eventueel te spelen
vriendschappelijke wedstrijden en winteractiviteiten. Het spreekt voor zich
dat niet alleen de spelers hier welkom zijn maar ook de ouders/verzorgers
kunnen in de kantine o.a. genieten van een kop koffie. In het clubgebouw
staat in de jeugdhoek een voetbaltafel die vrij te gebruiken is.
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5 Structuur jeugdafdeling
5.1 Jeugdbestuur
De jeugdafdeling van v.v. Haaksbergen kent een jeugdbestuur. In het
hoofdbestuur wordt het jeugdbestuur vertegenwoordigd door het bestuurslid
jeugdzaken dat tevens voorzitter van het jeugdbestuur is.
Verder zijn recreatiecommissies die nauw samenwerken met het
jeugdbestuur en de afzonderlijke geledingen.
5.2 Taak
De hoofdtaak van het jeugdbestuur is het behartigen van de belangen van
de jeugdafdeling, zoals het opvangen en begeleiden van nieuwe leden,
aanstellen van trainers en leiders, begeleiden en samenstellen van de
teams, het coördineren van toernooien en nevenactiviteiten, het
onderhouden van de contacten met andere verenigingen, het houden van
trainers- en groepsvergaderingen en als laatste maar zeker niet het minst
belangrijk, het contact met de ouders.
5.3 Vergaderen
Het jeugdbestuur komt regelmatig bijeen. Wanneer u iemand van het
jeugdbestuur wenst te spreken is dit uiteraard mogelijk. Kijk in het laatste
clubblad voor een overzicht van namen en telefoonnummers, of op de site
van v.v. Haaksbergen, of spreek ze aan op het veld.
5.4 Jeugdleiders en –leidsters
Wij streven ernaar om elk jeugdteam door iemand te laten begeleiden. Voor
de begeleiding worden de ouders benaderd van de in het team spelende
kinderen. De leiders regelen de zaken van hun team, met name de sociale
aspecten, wedstrijdformulieren, wedstrijdkleding en vervoer naar
uitwedstrijden. Bij afwezigheid van de trainer coacht hij/zij het team tijdens
de wedstrijden. Heeft u vragen dan kunt u contact met de leider opnemen.
5.5 Trainers
De jeugd krijgt bij v.v. Haaksbergen bijzondere aandacht. Er wordt veel tijd
besteed aan de training en begeleiding van de jeugdspelers. Dit gebeurt
met de inzet van ervaren trainers en met een groot aantal vrijwilligers. De
trainer verzorgt de training van zijn groep en begeleidt tijdens de wedstrijd
het team voetbalinhoudelijk.
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6 Training
6.1 Training
Enkele weken voor aanvang van de competitie starten wij met de training.
De teams trainen 2 keer per week. De trainingen zijn verplicht. Is een speler
verhinderd de training te bezoeken, dan moet de trainer hiervan op de
hoogte worden gebracht.
6.2 Aanvangstijden
De aanvangstijden van de trainingen kunnen per seizoen verschillen. De
tijden kunnen worden vastgesteld als bekend is hoeveel teams er zijn.
Spelers dienen ruim voor aanvang van de training op het veld aanwezig te
zijn.
6.3 Afgelasting
Wanneer de weersomstandigheden zodanig zijn dat u niet zeker bent of de
training zal doorgaan, neemt u dan even contact op met de trainer. Het blijft
natuurlijk altijd mogelijk dat de sportparkbeheerder de velden kort voor
aanvang van de training afkeurt. In zo’n geval kan er door de trainers of
jeugdleid(st)ers wel eens een alternatief programma worden aangeboden.
U kunt ook kijken op voetbal.nl
6.4 Tenue
Een speler moet voor de training eigen sportkleding mee nemen. Wij
adviseren om vooral tijdens de wintermaanden een trainingspak te dragen.
Het dragen van scheenbeschermers is altijd verplicht.
6.5 Douchen
De leiding zal erop toezien dat elke speler na afloop van de wedstrijd en
training gaat douchen. In verband met de hygiëne is het dragen van
badslippers tijdens het douchen aan te raden.

7 Competitie
7.1 Groepsindeling
De jongens en meisjes zijn volgens de KNVB reglementen in
leeftijdsgroepen ingedeeld. De peildatum is 31 december. Dit houdt in dat
bijvoorbeeld JO-9 spelers die op 31 december 8 jaar zijn, het daarop
volgende seizoen doorstromen naar de JO-10 jeugd.
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De leeftijdsindeling is als volgt:
Jongens:
JO-19: 17 t/m 18 jaar JO-13:11 t/m 12 jaar
JO-17: 15 t/m 16 jaar JO-11: 9 t/m 10 jaar
JO-15: 13 t/m 14 jaar JO-9: 7 t/m 8 jaar
JO-8: 6 t/m 7 jaar
Voor de meisjes gelden afwijkende regelingen.
7.2 Samenstelling teams
Aan het eind van het seizoen wordt de voorlopige samenstelling van elk
team voor het volgende seizoen bekend gemaakt. Hier kan een
selectiewedstrijd aan vooraf gaan. Vanzelfsprekend is dit niet het enige
selectiecriterium. Overleg met de leid(st)ers en trainers is eveneens van
belang. Na de periode van voorbereiding van de teams wordt aan het eind
van deze oefenperiode, uiterlijk in augustus, bekend gemaakt wie in welk
team speelt.
7.3 Uitwedstrijden
De vertrektijd naar de uitwedstrijden is afhankelijk van de afstand maar ten
minste een uur voor de aanvangstijd van de wedstrijd. Het vertrek is altijd
vanaf de kantine. De exacte vertrektijd hoort u van de jeugdleid(st)er. Voor
het vervoer naar de uitwedstrijden wordt gebruik gemaakt van de auto. Bij
de allerkleinsten is het in de praktijk vaak zo dat de ouders met hun kind
meegaan. Binnen deze groep is er dan ook vrijwel geen vervoersprobleem.
Voor de andere groepen wordt er zonodig een vervoersschema opgesteld.
Wanneer het uw beurt is om te rijden en u bent verhinderd dient u zelf te
ruilen met een van de andere ouders, of voor vervangend vervoer te
zorgen. Wij verwachten dat u hieraan uw medewerking zult verlenen.
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7.4 Wedstrijden
De competitie wordt gespeeld in de periode september tot en met
december en van februari tot juni. Bij de thuiswedstrijden moet uw
zoon/dochter meestal een uur voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig
zijn. Indien uw zoon/dochter niet in staat is zaterdags te spelen, dient u de
leider van het team uiterlijk donderdag voor de wedstrijd hiervan in kennis
te stellen, zodat eventueel voor vervanging kan worden gezorgd. Bij ziekte
ligt dit uiteraard anders, maar ook dan dient u de leider zo spoedig mogelijk
op de hoogte te brengen van het feit dat uw zoon/dochter niet zal spelen.
7.5 Wedstrijdduur
De speelduur van de wedstrijden varieert per leeftijdsgroep.
JO-19: 2 x 45 min.
JO-17: 2 x 40 min.
JO-15: 2 x 35 min.

JO-13: 2 x 30 min.
JO-11: 2 x 25 min.
JO-9 en JO-8: 2 x 20 min.

7.6 Speelveld
De jeugd van JO-19 tot en met JO-15 speelt met elftallen over het gehele
veld. Bij de JO-13 jeugd kan er zowel met elf- als zeventallen gespeeld
worden. De JO-11 groep speelt met zeventallen over het halve veld. De JO9 en JO-8 jeugd speelt met zestallen op een aangepast veld. De
doelafmetingen zijn aangepast. Bij de zeventallen wordt zonder
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grensrechter gespeeld. De buitenspelregel wordt bij de allerkleinsten niet
toegepast.
7.7 Afgelastingen
Als er enige twijfel is omtrent het al dan niet doorgaan van de wedstrijden
kan via de media zekerheid verkregen worden.
via NOS teletekst pagina 603, website van vv Haaksbergen en
www.voetbal.nl
7.8 Schoonhouden kleedkamer
Zoals eerder gemeld, is er tijdens het douchen begeleiding in de
kleedkamer aanwezig. Om ervoor te zorgen dat de kleedkamer voor het
volgende team schoon achtergelaten wordt, zullen er bij wisselbeurt spelers
worden aangewezen die de kleedkamer gaan schoonmaken. Bij de
kleintjes uiteraard m.b.v. de jeugdleiders.
7.9 Boetes
Door de KNVB opgelegde geldboetes ten gevolge van gele en/of rode
kaarten dienen door de jeugdleden zelf te worden betaald. De vereniging
zelf kent geen geldboetes. De vereniging kan beslissen om een schorsing
op te leggen.
8 Overige activiteiten
8.1 Inzameling kleding en schoeisel
Twee keer per jaar, in april en oktober, wordt er een inzamelingsactie voor
kleding en schoeisel georganiseerd. De opbrengst hiervan is bestemd voor
de jeugd. Dus bewaar uw oude kleding en lever het op deze dagen bij ons
in.
8.2 Pupil van de week
Om de spelers een indruk te geven van wat er rond ons 1e elftal op de
zondagmiddag gebeurt, wordt een pupil uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn. Hij/zij zal vanaf de voorbespreking tot en met het einde van de
wedstrijd overal bij aanwezig zijn. De aftrap van de wedstrijd wordt verricht
door die pupil van de week. De middag wordt beëindigd met o.a. een glas
drinken. Natuurlijk is het leuk als ook u als ouder/verzorger hierbij aanwezig
bent.
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8.3 Winterstop
Vanaf medio december tot en met eind februari is de winterstop. Ook in die
periode worden er door de recreatiecommissie en de jeugdleiders allerlei
activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en de
Mooscross voor de hele familie.
8.4 Zaalvoetbal
In de winterperiode, wanneer er geen competitievoetbal plaatsvindt,
organiseert de Haaksbergse Jeugdvoetbal Federatie een
zaalvoetbaltoernooi voor alle Haaksbergse voetbalverenigingen.
Aan dit toernooi nemen onze E- en F-jeugd deel. De wedstrijden worden
gespeeld in de sporthallen van Haaksbergen en omstreken.
8.5 Toernooien
Aan het eind van het seizoen neemt iedere leeftijdsgroep deel aan een of
meerdere toernooien. De oudere jeugd neemt soms deel aan een groot
nationaal of zelfs internationaal toernooi.
8.6 Jeugdkamp/uitje
Aan het eind van het seizoen organiseren de jeugdleid(st)ers van de
verschillende teams hun eigen, feest of uitje. Dit ter afsluiting van het
seizoen.
Ook probeert het jeugdbestuur eens per 2 jaar samen met de ouders een
kamp te organiseren.
8.7 Herfst- en paasactiviteit
Door de recreatiecommissie wordt er in de herfstvakantie vaak een activiteit
georganiseerd. Vlak voor de paasdagen gaat de F-jeugd eieren zoeken en
andere spelletjes doen samen met hun broertjes/zusjes tot en met 8 jaar.
8.8 Familiedag en mixtoernooi
De familiedag is een tweejaarlijks terugkerend groot evenement voor alle
leden met hun gezin. Deze dag vind plaats ter afsluiting van het seizoen op
het terrein van de v.v. Haaksbergen. In het jaar dat er geen familiedag zal
zijn speelt de gehele vereniging op de laatste vrijdag van het
trainingsseizoen een mixtoernooi.
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8.9 Foto’s jeugdleden
Van elk team wordt per competitie een foto gemaakt die op de site van v.v.
Haaksbergen wordt gezet. Ook worden er regelmatig foto’s van activiteiten
gemaakt. Ook die kunt u terug vinden op de site en op de facebookpagina
van de jeugd van onze vereniging.
Als u problemen heeft dat foto’s hiervoor gebruikt worden, geef dat dan
liefst schriftelijk door aan het jeugdbestuur.

9 Gedragsregels jeugdspeler v.v. Haaksbergen
Alle jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar, die graag een balletje
trappen en dit in teamverband willen gaan doen, zijn van harte welkom bij
de v.v. Haaksbergen. Dit betekent dat de v.v. Haaksbergen je niet
beoordeelt op huidskleur, nationaliteit of geloofsovertuiging. Bij de v.v.
Haaksbergen ben je onvoorwaardelijk welkom. De v.v. Haaksbergen, en
met name het gehele jeugdkader, zal z’n uiterste best doen de volgende
rechten te garanderen:
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Rechten van de jeugdspeler v.v. Haaksbergen;
• De jeugdspeler heeft er recht op gelijkwaardig en met respect
behandeld te worden.
• De jeugdspeler heeft recht op een zo optimaal mogelijke
begeleiding op het technische, tactische, mentale en
voetbalinhoudelijke gebied, evenals op het sociale vlak eromheen
waardoor elke individuele jeugdspeler maximale groeikansen
geboden wordt in deze tak van sport.
• De jeugdspeler heeft recht op een aantal nevenactiviteiten met als
doel de teamgeest en de onderlinge band te versterken.
• De jeugdspeler heeft recht op voldoende faciliteiten om deze sport
op een goede manier te kunnen beoefenen.
• De jeugdspeler en ouders/verzorgers hebben recht op voldoende
uitleg over het voetbalspel op zich en de rol van hun zoon/dochter
in het bijzonder, evenals allerlei zaken eromheen. Dit gebeurt door
individuele contacten en/of speciaal daarvoor georganiseerde
ouderavonden.
• De jeugdspeler mag gebruik maken van z’n klachtrecht
d.w.z. wanneer hij/zij zich onrechtvaardig behandeld voelt en niet
met de trainer en jeugdleid(st)er tot een bevredigende oplossing
kan komen, dan heeft de jeugdspeler het recht om hulp of bijstand
te vragen van een bestuurslid jeugdzaken MITS….
…..de jeugdspeler bereid is de volgende plichten te accepteren, te
respecteren en er vervolgens aan te voldoen!!!!!
Plichten van de jeugdspeler v.v. Haaksbergen:
• De jeugdspeler heeft de plicht de Nederlandse taal als spreektaal
te gebruiken.
• Jeugdspelers en ouders/verzorgers hebben de plicht om de
contributie te betalen.
• Tot opzegging van het lidmaatschap kan worden besloten door een
maand voor het einde van de competitie dit schriftelijk (liefst met
opgaaf van reden) bij de jeugdsecretaris te bevestigen. De
jeugdspeler blijft in alle andere gevallen dat betreffende seizoen
betaalplichtig.
• De ouders/verzorgers hebben de plicht om bij toerbeurt voor
vervoer te zorgen bij uitwedstrijden, hiervoor krijgt men een geringe
vergoeding. De ouders/verzorgers kunnen er ook voor kiezen af te
zien van vergoeding ten gunste van de jeugdafdeling.
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•
•
•
•
•
•
•

De jeugdspeler heeft de plicht zich voor, tijdens en na de
wedstrijden en trainingen gedisciplineerd te gedragen en instructies
en aanwijzingen van trainers en jeugdleid(st)er op te volgen.
De jeugdspeler en ouders/verzorgers hebben de plicht zich in geval
van hoge uitzondering correct en op tijd af te melden voor
wedstrijden en trainingen.
De jeugdspeler heeft de plicht de hygiëne en
veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
De jeugdspeler heeft de plicht correct gekleed te gaan en netjes en
zorgvuldig om te gaan met de in bruikleen gekregen
sponsorkleding en training- en verzorgingsmaterialen.
De jeugdspeler heeft de plicht zorgvuldig om te gaan met zijn eigen
kostbaarheden (sieraden, horloges, geld, etc.) en anderen niet in
verleiding te brengen. Dus dure kleding en sieraden thuis laten!
De jeugdspeler heeft de plicht zich te houden aan de spelregels en
moet eventuele gele en/of rode kaarten zelf bekostigen.
De jeugdspeler heeft de plicht naast de training en de wedstrijd om
bij toerbeurt een aantal werkzaamheden te verrichten zoals;
Corveewerkzaamheden, kleedkamer netjes achter laten,
veegschoon, zowel thuis als bij de tegenstander. Vuile
sponsortenues op de voorgeschreven manier geteld in de sporttas
te pakken. Gebreken, vernielingen direct bij de
trainer/jeugdleid(st)er te melden. Trainingsmaterialen naar en van
het veld brengen, doeltjes op de juiste plaats terugzetten etc.
Wedstrijdverslagen schrijven voor het clubblad.

10 Extra uitleg
10.1 Discipline
Voetbal is een zeer gedisciplineerde sport, d.w.z. dat wanneer er geen orde
en wederzijds respect heerst, je nauwelijks tot prestaties komt. Hiervoor is
een heel pakket van maatregelen noodzakelijk zoals:
• Wees netjes in taal en antwoord, dus niet vloeken, schelden of
ander soort negatief gedrag vertonen naar medespelers,
begeleiding van eigen en tegenpartij, tegenstanders en
scheidsrechters.
• Je speelt in dienst van je team d.w.z. niet alles alleen willen doen,
ga respectvol en op vriendelijke manier om met je medespelers,
dus ook bij gemaakte fouten positief reageren.
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•
•
•
•
•

Begrijp dat niet iedereen dezelfde opdracht en/of mogelijkheden
heeft, een ieder heeft verschillende taken, opdrachten en
kwaliteiten.
Volg de instructies en aanwijzingen van de trainer en/of leid(st)er
zonder mokken op.
Werk mee aan een goede teamgeest en aanvaard de daarvoor in
het leven geroepen activiteiten bijv. na de wedstrijd 10 minuten bij
elkaar zitten en evalueren.
Ga geen subgroepjes vormen of accepteren, want alleen samen
ben je sterk!!!
Pesten wordt absoluut niet getolereerd.

10.2 Afmeldingen
Afmeldingen zijn verplicht en kunnen alleen bij hoge uitzondering worden
gehonoreerd. Denk eraan dat je het team in de steek laat! Hoge
uitzonderingen zijn o.a. ziekte, blessures, verjaardag en vakantie. Bij een
training meld je jezelf minimaal 1 uur van tevoren af bij je trainer of anders
bij de leid(st)er. Afmelding voor een wedstrijd doe je in principe uiterlijk
donderdag voor de wedstrijd, ervan uitgaande dat die zaterdags wordt
gespeeld. In elk ander geval ten minste 24 uur van tevoren.
10.3 Hygiëne en veiligheid
Bij v.v. Haaksbergen gaan we uit van eenheid in tenue d.w.z. het correct
dragen van het sponsortenue: shirt in de broek, kousen omhoog,
scheenbeschermers verplicht, deugdelijke voetbalschoenen waardoor
medespelers en tegenstanders niet op voorhand geblesseerd kunnen
raken. Uiteraard is het dragen van sieraden tijdens trainingen en
wedstrijden verboden. Om gezondheidsredenen is iedereen verplicht zich
te douchen. Vergeet de handdoek niet en ga ook niet met dezelfde
trainingskleren naar huis. Dit is erg ongezond. Mag je om welke reden dan
ook van de huisarts niet douchen, dan horen wij dat graag van
ouders/verzorgers. Badslippers worden aanbevolen. Tenslotte; zorg vooral
in de winterperiode voor een goede verlichting op fiets of bromfiets/scooter.
10.4 Sanctiemogelijkheden
Jeugdspelers van v.v. Haaksbergen die zich niet aan voornoemde
voorschriften houden lopen de kans, na gewaarschuwd te zijn, een
sanctiemaatregel opgelegd te krijgen. Dit kan in lichte vorm: een aantal
corveetaken, wat vaker wissel staan of in ernstige situaties: geschorst of
zelfs verwijderd worden.
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Maar….
Als we met ons allen dit reglement accepteren, respecteren en in praktijk
brengen, geeft ons dat veel voetbalplezier!

11 Fair Play convenant
Ruim 50 Twentse voetbalverenigingen, waaronder v.v. Haaksbergen,
hebben begin 2007 een intentieverklaring ondertekend. Deze
intentieverklaring houdt in dat v.v. Haaksbergen zich houdt aan de
volgende regels t.a.v. sportiviteit en respect;
Voor en na de wedstrijd geven we elkaar de hand
• Alvorens de wedstrijd begint, geven de spelers van de beide
partijen elkaar de hand waarmee hij/zij verklaren een “faire”
wedstrijd te willen spelen.
• Na afloop van de wedstrijd worden de tegenstanders bedankt.
• Een hand geven hoeft niet alleen voor en na de wedstrijd maar kan
ook in de vorm van een helpende hand. Is er bijvoorbeeld een
tegenstander ten val gekomen, dan kun je hem of haar ook helpen
met opstaan.

19

•

De scheidsrechter zal ook voor en na de wedstrijd de spelers een
hand geven om te kennen te geven dat hij/zij graag een “faire”
wedstrijd wil zien.

In en om het veld houdt iedereen zich aan de regels
• Zowel in als buiten het veld gelden bepaalde spelregels die
gerespecteerd dienen te worden.
• Slecht gedrag is: trappen/schoppen/slaan/ellebogen/duwen/omver
trekken/kopstoten/jennen/spugen/vloeken/schelden/zeuren tegen
tegenstanders, medespelers, toeschouwers, organisatie en
wedstrijdleiding (o.a. scheidsrechter). Niet op tijd komen/tijd rekken/
bal in de handen nemen/ bal expres wegschieten of weggooien.
• De kleedkamers dienen netjes te worden gehouden en iedereen
moet elkaar hierop kunnen aanspreken.
• Niet alleen de deelnemers maar ook de ouders en supporters
dienen zich aan de sportcode te houden.
• Mensen die zich niet aan de regels houden en die, na hierop te zijn
aangesproken, dit nog niet willen doen zijn niet meer welkom bij het
evenement. Dit betekent voor deelnemende teams diskwalificatie
voor het toernooi en voor ouders en supporters verwijdering van
het complex.
Niet schelden in en om het veld.
• Schelden op en om het veld hoort niet en staat niet netjes.
• Iedereen moet iedereen kunnen aanspreken op zijn of haar
taalgebruik.
• Na herhaalde waarschuwingen kan een scheidsrechter besluiten
om het hele desbetreffende team te diskwalificeren voor het
toernooi. Een team is zelf verantwoordelijk voor de eigen daden.

Tot slot
Hoewel wij getracht hebben zoveel mogelijk gegevens te vermelden, zullen
er ongetwijfeld vragen onbeantwoord zijn gebleven. Hiermee kunt u terecht
bij de jeugdleid(st)ers van uw zoon of dochter of bij het jeugdbestuur.
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