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Van de Jeugdvoorzitter 
 
Voor jullie ligt een informatieboekje over onze jeugdafdeling. We streven er als bestuur naar om iedereen die bij 

het jeugdvoetbal van SIOS betrokken is, goed te informeren. Dat doen we door middel van dit boekje, maar ook 

via informatie-avonden, via de site van SIOS, via de mail en via de app. Wanneer er vragen overblijven of zijn, 

dan vinden we het fijn dat jullie contact met ons opnemen. De contactgegevens van het jeugdbestuur vinden 

jullie in dit boekje.   

 

Succes is ons streven, daar staat de naam SIOS voor. Om dat te bereiken hebben we inzet van alle betrokkenen 

nodig. Zonder inzet geen succes! Ik wil dan ook beginnen om de vrijwilligers die zich inzetten voor de jeugd, op 

voorhand hartelijk te bedanken daarvoor! Ieder jaar is het ons nog gelukt om alle vrijwilligersfuncties die nodig 

zijn om de jeugdafdeling goed te laten lopen, in te vullen. Hoewel we nog wel mensen nodig hebben, vertrouwen 

we erop dat dat voor dit seizoen ook gaat lukken. Wanneer je hierin iets wilt en kunt betekenen, laat dat dan zo 

snel mogelijk horen.  

 

Ik ben heel trots op onze club en hoop dat onze jeugd nog heel lang voetbalplezier in Sauwerd kan beleven. 

Samen staan we sterk en samen kunnen we daar voor zorgen. Wat ons betreft gaan we er weer een spetterend, 

gezellig en sportief seizoen van maken.  
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Contactgegevens  
 

Algemeen 
Voetbalvereniging SIOS  

Sportpark de Lange Twee 

Oosterstraat 30 

9771 AS Sauwerd 

050-3061951 

 

Correspondentieadres: Tuinbouwstraat 3 9771 BL Sauwerd 

Clubnummer KNVB: BBBD425 

 

Jeugdbestuur: 
E-mail: jeugdafdeling@vvsios.nl 

 

Judith Visser (voorzitter), 050 551 51 69 

Geerte Kwant, 06 244 959 91 

Harmen Wienke, 06 415 110 20 

Aranka Huisman, 06 144 089 85 

 

Hoofdbestuur: 
E-mail: hoofdbestuur@vvsios.nl 

 

Annet Zwakenberg (voorzitter), voorzitter@vvsios.nl 

Vacant (penningmeester), penningmeester@vvsios.nl 

Jessica Hoekstra (secretaris), secretaris@vvsios.nl 

Vacant (PR/communicatie), pr@vvsios.nl 

Jens Ruesink (sponsoring), sponsoring@vvsios.nl 

Rudy Olthof (technische zaken), technischezaken@vvsios.nl 

Sander Visser (algemeen lid), info@vvsios.nl  

 

 

Wedstrijdsecretaris: 
Esther van der Veen, tel: 06 275 217 13, e-mail: ehvanderveen99@hotmail.com 

 

 

Website: 
Raadpleeg voor actuele informatie www.vvsios.nl. De website wordt beheerd door Peter Vonck, e-mail: 

petervonck@hotmail.com  
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Lidmaatschap 
 

Aanmelden lid 
Aanmelden als lid van de voetbalvereniging SIOS kan door middel van het invullen van het aanmeldformulier. 

Dit formulier is te vinden op de website van de voetbalvereniging, www.vvsios.nl >club >lid worden. Daarnaast 

kan een formulier worden verkregen in de bestuurskamer.   

 

Aanmelding geschiedt door een volledig ingevuld formulier. Voor aanmelding van minderjarige kinderen is een 

handtekening van ouder/verzorger nodig en indien het aan te melden kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, 

dient ook (digitaal) een pasfoto te worden ingeleverd.  

 

Een potentieel lid mag 3 maal (gratis) meetrainen per seizoen. Na 3 trainingen moet men lid worden of stoppen. 

Iemand die geen lid is mag niet deelnemen aan wedstrijden. Voor kabouters gelden afwijkende regels. 

 

Afmelden lid 
Het lidmaatschap van de voetbalvereniging geldt voor een volledig seizoen. Indien u het lidmaatschap van de 

verenging wilt beëindigen dient u dit schriftelijk voor 1 juli te doen. Uw afmelding kunt u sturen aan de 

ledenadministratie. De ledenadministratie wordt verzorgd door dhr. M. Wienke. E-mail: 

ledenadministratie@vvsios.nl  

 

Adreswijziging 
Adreswijzigingen kunt u zenden aan de ledenadministratie. E-mail: ledenadministratie@vvsios.nl. 

 

Overschrijving  
Een verzoek tot overschrijven naar een andere vereniging, dient bij de KNVB te worden aangevraagd. De 

uiterste datum voor overschrijving wordt jaarlijks door de KNVB bekend gemaakt. De afgelopen seizoenen werd 

als uiterste datum 14 juni gehanteerd. Dit betekent dat de overschrijfformulieren voor die datum door de club 

moeten zijn ingediend bij de KNVB. Wilt u gebruik maken van een overschrijving dan zijn hiervoor bij de 

vereniging overschrijfformulieren te krijgen.  

 

De oude club (bij vertrek, is dit SIOS) dient voor akkoord te tekenen. Een achterstand in contributie kan een 

reden zijn om nog niet te tekenen. Zonder deze handtekening kunt u zich niet overschrijven naar de nieuwe 

vereniging. 

 

Contributie 
De contributie wordt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor actuele tarieven voor de 

jeugd kunt u het overzicht op de website raadplegen.  

  

http://www.vvsios.nl/
mailto:ledenadministratie@vvsios.nl
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Jeugdbeleid en jeugdplan 
 
Wij vinden het als jeugdbestuur belangrijk dat de jeugdleden met plezier naar de wedstrijden en trainingen gaan. 

Wij willen als vereniging en als jeugdbestuur een maatschappelijke bijdrage leveren in het sociale leven van de 

kinderen en ouders. Daarnaast vinden we het als jeugdbestuur belangrijk om een bijdrage te leveren in de 

ontwikkeling van de voetbal mogelijkheden en de mentaliteit van de jeugd. 

 

Als vereniging en als jeugdbestuur vinden wij dat de normen en waarden een belangrijke rol spelen als basis 

voor het respectvol gedrag tijdens het spelen van wedstrijden en trainingen en daarbuiten. 

 

De omvang van de vereniging maakt het niet mogelijk om op basis van kwaliteit te selecteren. Het jeugdbestuur 

kiest hier dan ook nadrukkelijk niet voor. Zij kiest voor zo veel mogelijk gelijkwaardige teams binnen een 

leeftijdscategorie. 

 

Voornoemde punten hebben het uitgangspunt gevormd bij de totstandkoming van het jeugdplan. Dit plan is 

opgesteld door het jeugdbestuur. Uit dit plan zijn de volgende afspraken voortgekomen: 

 
Technische afspraken 

‘Impuls ten behoeve van de kwaliteit van de trainingen’ 

 

 Bij het begin van het seizoen krijgen alle trainers een cursus aangeboden die wordt gegeven door de 

KNVB. 

 V.V. SIOS is lid van de VTON/ KNVB site voor input voor de trainingen. Daarmee kunnen trainers 

zelf oefeningen opzoeken en bekijken om een leuke training in elkaar te zetten. 

 Eens per zes week krijgen de trainers een korte cursus van hoofdtrainer Willem Kluin. Deze cursus is er 

op gericht om de kwaliteit van de oefeningen op de training naar een hoger niveau te tillen en trainers 

die met vragen zitten over bepaalde oefeningen te ondersteunen. 

 Per jaar worden er voor de jeugd twee (bij mooi weer drie) voetbaldagen aangeboden. Deze dagen zijn 

gericht op het verbeteren van de techniek. De training wordt voorbereid in samenwerking met de 

hoofdtrainer Willem Kluin. 

 

Regels ter bescherming van de junioren en pupillen 

 Wanneer een jeugdspeler wordt meegevraagd om aan te sluiten bij de senioren dienen zij alleen mee te 

doen indien dit niet het spelen in het eigen team moeilijk maakt.  

 Wanneer een speler van een jeugdteam wordt meegevraagd om aan te sluiten bij het eerste heren team, 

dienen zij ook speelminuten te krijgen.  

 Jeugdspelers die potentie hebben om in het eerste heren team mee te spelen zullen de mogelijkheid 

krijgen om mee te trainen met het eerste heren team. 

 Er worden geen wedstrijden van senioren gespeeld voor 12.00 uur. Dit maakt het mogelijk dat junioren 

en pupillen ook op het hoofdveld kunnen spelen, trainers die zelf voetballen ook de wedstrijden van de 

jeugd kunnen bijwonen en jeugdspelers indien nodig beter kunnen aansluiten bij seniorenteams. Ook 

zijn trainers die zelf voetballen op deze manier in de gelegenheid om een wedstrijd van hun jeugdteam 

bij te wonen en kan de jeugd, indien nodig en wenselijk, aansluiten bij een wedstrijd van de senioren. 

 

Afspraken met betrekking tot de wedstrijden en materialen 

 Aan het begin van het seizoen krijgen alle leiders een informatieboekje met contactgegevens en 

informatie waar men om moet denken. 

 Alle teams krijgen aan het begin van het seizoen, naast de normale trainingsballen, drie ballen om te 

gebruiken als intrapballen bij de wedstrijden.  

 Wanneer een trainer of leider kleding of materialen tekort komt kan hij of zij dit aangeven bij het 

jeugdbestuur.  

 Nieuwe jeugdleden krijgen voor aanvang van hun eerste wedstrijd sokken van de club en een 

informatieboekje. Indien het jeugdbestuur dit vergeet, wordt de elftalleider verzocht het bestuur erop te 

attenderen. 
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Het nieuwe jeugdvoetbal; nieuwe wedstrijdvormen JO 9 
 
De afgelopen jaren is de KNVB begonnen met de voorbereidingen om het amateurvoetbal te veranderen. In 

navolging op ontwikkelingen binnen Europa, zullen de wedstrijdvormen van de jeugd gaan veranderen. De 

verwachting is dat kinderen zich op deze manier beter gaan ontwikkelen, doordat de spelvormen leiden tot meer 

balcontacten, meer samenspelen en meer dribbelen, schieten, passen en scoren.  

 

Met ingang van het seizoen 2017/2018 start onze JO 9 met deze andere manier van voetballen. Het seizoen erop 

moet ook onze JO 11 eraan geloven. Wat verandert er precies? JO 9 gaat komend seizoen op een kwart 

voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6 spelen. In het verleden speelden zij nog op een half veld 7-tegen-7. Volgens 

de KNVB sluit het spelen op een kleiner veld beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. 

Daarnaast wordt er niet meer ingegooid, maar moeten de kinderen de bal in dribbelen, indien deze over de zijlijn 

is geweest. Ten slotte wordt de scheidsrechter vervangen door een spelbegeleider. Deze spelbegeleider is in 

principe één van de leiders van één van de teams. Hij/zij staan niet in het veld, zoals een ‘gewone’ 

scheidsrechter. Hij/zij heeft de verantwoordelijkheid om met de leider van de tegenpartij, het spel in goede banen 

te leiden. De spelbegeleider grijpt alleen in wanneer de spelers er zelf niet uit komen. 

 

Een laatste verandering die dit met zich meebrengt is dat er voor de JO 9 vanaf dit seizoen geen klassement meer 

wordt bijgehouden. De uitslag van de zaterdag staat centraal. De achterliggende gedachte van de KNVB hierbij 

is, dat vooral ouders interesse hebben in een ranglijst, wat de druk bij kinderen doet toenemen en kan leiden tot 

onsportieve, ongemakkelijke momenten tijdens een wedstrijd. De KNVB houdt de standen alleen zelf bij, zodat 

zij de competities zo goed mogelijk (naar sterkte van de teams) kan indelen. Dit kan betekenen dat een team na 

bijvoorbeeld twee verlies- of winstpartijen met grote cijfers in een andere competitie wordt in gedeeld. 
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Teamindelingen 
 
Elk jaar worden aan het begin van het seizoen de teamindelingen voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt. Het 

jeugdbestuur vindt dat de indeling van de teams zo transparant mogelijk moet gebeuren. Dit betekent dat door 

het jeugdbestuur een voorlopige indeling wordt samengesteld op basis van geboortedatum van de spelers. Hierbij 

worden de leeftijdsindelingen van de KNVB gehanteerd. De voorlopige indeling wordt bekend gemaakt op de 

website én wordt naar trainers en leiders gestuurd. Ouders, trainers en leiders worden vervolgens uitgenodigd 

input te leveren op de voorlopige indeling. Het jeugdbestuur verwerkt deze input en weegt af of de input moet 

leiden tot aanpassingen.  

 

Het jeugdbestuur dient hierbij vele belangen in ogenschouw te nemen. Enkele van deze belangen zijn leeftijd, 

ontwikkeling, aantal spelers in een team en onderlinge verhoudingen. Het jeugdbestuur doet haar uiterste best 

om ieder kind tot zijn recht te laten komen. De input van ouders, trainers en leiders is hierbij zeer belangrijk, 

omdat zij dichter op de kinderen staan dan het jeugdbestuur. Dit betekent echter niet dat aan een ieders wensen 

kan worden voldaan. Het jeugdbestuur is ervoor om hierin een definitief besluit te nemen.     

 

De definitieve indeling wordt bekendgemaakt via de website. De teamindelingen veranderen ook tussentijds 

nogal eens, dus de schema’s zijn wellicht niet altijd up-to-date.  

 

 

 

Kabouters  

Aantal Roepnaam Tsv Achternaam M/V Geb. datum 

1 Machteld   Nimis V 3-5-2011 

2 Joep van der  Zalm M   

3 Florian   Pol M 30-5-2012 

4 Marieke van der  Zalm V   

5 Fedor   Arends M   

6 Sabine van Straaten V 22-4-2013 

 
Trainers: 

 Hylke Zijlstra en Geerte Kwant 
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JO9 (F) 

Aantal Roepnaam Tsv Achternaam M/V Geb. datum 

1 Hadewych   Nimis V 10-6-2009 

2 Pim   Hamming M 16-7-2009 

3 Cedric   Vonck M 24-8-2009 

4 Thije   Noordhuis M 16-8-2009 

5 Cas   Derksen M 5-9-2009 

6 Ilya   Kuipers M 10-12-2009 

7 Sebastiaan   Kruisman M 10-2-2010 

8 Ires    Brouwer V 28-1-2011 

9 Tomas de Lange M 18-5-2011 

10 Leroy van Straaten M 15-6-2011 

11 Joas *   Ketelaar M 19-6-2011 

* Speelt om de week mee 

 

Trainer/leider 

 Alieke van Straaten en Ewoud Hendriks (trainers) 

 Arwin Nimis (leider) 

 

 

JO11-1 (E) 

Aantal Roepnaam Tsv Achternaam M/V Geb. datum 

1 Flijn   Roossien M 18-7-2007 

2 Rosalie   Vonck V 1-8-2007 

3 Daan   Buikema M 10-7-2008 

4 Boris   Wortel M 22-1-2008 

5 Marre   Hamming V 31-1-2008 

6 Matthijs   Visser M 2-9-2008 

7 Rick   Mollema M 15-10-2008 

 

Trainers/leiders: 

 Peter Vonck en Jelmer de Boer (trainers) 

 Harm Gerrit Nomden (leider) 
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JO11-2 (E)  

Aantal Roepnaam Tsv Achternaam M/V Geb. datum 

1 Michel   Dobbe M 29-10-2007 

2 Joris   van Duinen M 5-3-2008 

3 Ronnie   Vriesema M 31-7-2008 

4 Emanuel   Herbert M 9-9-2008 

5 Bram   Spinder M 19-9-2008 

6 Mattis   Datoo M 3-10-2008 

7 Jona de Boer M 27-3-2009 

8 Thijs   Poelma M 8-5-2009 

 

Trainer/leider: 

 Bart Wortel (trainer) 

 Joop Vriesema (leider) 

 

 

JO13 (D) 

Aantal Roepnaam Tsv Achternaam M/V Geb. datum 

1 Bernt   Moeken M 9-3-2005 

2 Stijn   Poelmann M 9-8-2005 

3 Gyso   Wortel M 23-9-2005 

4 Gerben de Boer  M 15-10-2005 

5 Thijs   Bijma M 16-12-2005 

6 Wouter   Visser M 25-12-2005 

7 Jester   Huinder M 12-3-2006 

8 Bram van Calfsbeek M 26-4-2006 

9 Willem   Korendijk M 24-8-2006 

10 Menno   Derksen M 14-11-2006 

11 Timo   Derksen M 19-11-2006 

12 Marlon   Mokkum M 30-4-2007 

 

Trainer/leider: 

 Gerrit Bijma (trainer) 

 Herbert Mokkum (leider) 
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JO15 (C) 

Aantal Roepnaam Tsv Achternaam M/V Geb. datum 

1 Femke   Moeken V 15-7-2002 

2 Christiaan 

 

Wieringa M 11-4-2003 

3 Roemer 

 

Hendriks M 17-5-2003 

4 Robin   Schuurman V 11-6-2003 

5 Wouter   Drenth M 16-6-2003 

6 Ruth   Huinder V 28-7-2003 

7 Jelmer de Boer M 11-8-2003 

8 Danique   Blok V 22-10-2003 

9 Richard de Vries M 24-1-2004 

10 Jesse   Piek M 9-9-2004 

11 Jeroen   Poortinga M 19-9-2004 

12 Hilbrand-Joost   Huinder M 18-12-2004 

13 Julian   Noordhuis M 23-12-2004 

 
Trainer/leider: 

 Rudolf Hendriks (trainer) 

 Hans de Boer (leider) 

 

 

MO15 (Meiden C) 

Aantal Roepnaam Tsv Achternaam M/V Geb. datum 

1 Carolien   Datema V 14-1-2001 

2 Esmee   Dijkhuis V 19-1-2004 

3 Annemarie de Vries V 24-1-2004 

4 Lize   Drijfhout V 5-2-2004 

5 Ylva   Roossien V 6-3-2004 

6 Annelie   Visser V 26-4-2004 

7 Nadine   Vonck V 14-6-2004 

8 Jolijn   Agter V 30-7-2004 

9 Jip   Metus V 4-10-2004 

10 Danitsia   Nout V 2-4-2005 

11 Indy   Mokkum V 19-7-2005 

12 Noor 

 

Abu Naaj V 4-9-2005 

13 Amber   Zijlstra V 24-10-2005 

14 Celi   Roossien V 4-11-2005 

15 Marre   Diderich V 19-11-2005 

16 Marith   Visser V 3-6-2006 

17 Leonie*   Raangs V 13-4-2006 

* Trainend lid 
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Wedstrijdkoppeltjes 

1 Celi  Roossien V 4-11-2005 

1 Danitsia  Nout V 2-4-2005 

 

     

2 Marre  Diderich V 19-11-2005 

2 Indy  Mokkum V 19-7-2005 

 

     

3 Jolijn  Agter V 30-7-2004 

3 Jip  Metus V 4-10-2004 

 

     

4 Amber  Zijlstra V 24-10-2005 

4 Marith  Visser V 3-6-2006 

Deze meiden zullen de JO 13 en eventueel de JO 15,, indien zij te weinig spelers hebben, om toerbeurt 

aanvullen.  Dit gaat uiteraard in overleg met de betrokken leiders. 

 

 

Trainer/leider: 

 Vacature (trainer) 

 Esther van der Veen (leider) 

 

JO19 (A)  

Aantal Roepnaam Tsv Achternaam M/V Geb. datum 

1 Tom   Holwerda M 13-9-1999 

2 Jeen   Metus M 6-11-1999 

3 David van Calfsbeek M 10-1-2000 

4 Matthias   Wieringa M 26-2-2000 

5 Frank   Blok M 20-3-2000 

6 Jens   Hartsuiker M 13-6-2000 

7 Ahmad   Abo Alnaaj M 12-7-2000 

8 Jochem van Est M 31-12-2000 

9 Ewoud   Hendriks M 21-4-2001 

10 Sander   Poortinga M 23-5-2001 

11 Gijs   Huinder M 16-7-2001 

12 Stijn   Boer M 17-2-2002 

13 Gijs   Timmers M 23-4-2002 

 

 

Trainer/ leider: 

 Vacature (trainer) 

 Dirk Zwakenber (leider) 
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Wedstrijden en trainingen 
 
Het schema voor de wedstrijden wordt gepubliceerd op de website. De website kent een koppeling met de 

website van de KNVB. Het overzicht is daarmee altijd actueel. In het overzicht staan van de betreffende week 

zowel de wedstrijden van de jeugd, als van de senioren.   

 

Afgelasting 
Indien een wedstrijd wordt afgelast door het bestuur of door de KNVB (bijvoorbeeld vanwege extreme 

weersomstandigheden zoals hagel, onweer of koude), worden er verschillende kanalen ingezet om dit zo spoedig 

mogelijk aan spelers, ouders en leiders kenbaar te maken. Een tijdige afgelasting wordt altijd via de website 

bekend gemaakt. In geval van een afgelasting op het laatste moment, zal het bestuur contact opnemen met de 

leiders. Leiders zijn vervolgens verantwoordelijk voor een snelle communicatie met spelers en ouders, bij 

voorkeur door een app-groep in werking te stellen of een telefoonketting te gebruiken.  

 

Indien een wedstrijd wordt afgelast door een leider, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan spelers, wordt dit zo 

spoedig mogelijk gedaan, zodat tegenstanders niet op het laatste moment teleurgesteld worden. Daarnaast wordt 

ook de wedstrijdsecretaris te allen tijde op de hoogte gesteld van een afgelasting! Denk er hierbij om dat een 

afgelaste wedstrijd veel extra werk oplevert voor de wedstrijdsecretaris, omdat deze verantwoordelijk is voor het 

inplannen van een inhaalwedstrijd. Ga dus niet te gemakkelijk om met de mogelijkheid om wedstrijden af te 

gelasten.   

 

Ook voor het trainen geldt dat dit kan worden afgelast. De aanleiding hiervoor heeft veelal met 

weersomstandigheden of de toestand van het trainingsveld te maken. Door hevige regenval, sneeuw, ijs of juist 

extreme droogte kan het veld onbespeelbaar worden verklaard. Ook bij (verwacht) onweer kan de training 

worden afgelast of worden stilgelegd: voetballen tijdens onweer is conform KNVB-regels niet toegestaan. 

Afgelastingen van trainingen vindt op de middag voor aanvang van de training plaats. Om uiterlijk 15:00 uur 

wordt het trainingsveld gekeurd. Daarna worden de informatiekanalen gebruikt om een eventuele afgelasting 

door te geven.  

 

Afmelden 
Indien je niet aanwezig kunt zijn bij een training of wedstrijd geef je dit zo spoedig mogelijk door aan je trainer 

of leider. De afspraken hierover kunnen per team verschillen. Wordt er niet op tijd afgezegd dan heeft de 

trainer/leider ruimte om hierop in te spelen en passende maatregelen te nemen. 

 

Vervoer 
Voor het vervoer naar uitwedstrijden wordt een beroep gedaan op de ouders/verzorgers van de kinderen. Dit 

betekent dat de ouders ieder seizoen meerdere keren verantwoordelijk zijn voor het vervoer van de kinderen. De 

elftalleider is verantwoordelijk om hiervoor een schema te maken of anderszins te communiceren met de 

ouders/verzorgers wie wanneer moet rijden. Het is mogelijk om een reiskostenvergoeding te ontvangen. De 

elftalleider is verantwoordelijk om deze reiskostenvergoeding door te geven, door een formulier in te vullen. Dit 

formulier ligt in de bestuurskamer in één van de bakjes. Indien ouders niet in het bezit zijn van een auto, zou er 

bijvoorbeeld voor gekozen kunnen worden eens vaker de kleding te wassen.    

 

Scheidsrechter coördinatie 
Voor het spelen van thuiswedstrijden draagt de vereniging zorg voor voldoende scheidrechters. Deze taak wordt 

uitgevoerd door de scheidsrechtscoördinator. Komend seizoen zal Harmen Wienke deze taak op zich nemen. 

Vind je het leuk om zelf ook eens een wedstrijd te fluiten of zou je graag eens met een scheidsrechter meelopen? 

Meld je dan aan bij Harmen Wienke of een van de andere leden van het jeugdbestuur! 
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Wedstrijd 
 Kabouters: voor de kabouters wordt door de KNVB geen competitie opgezet  

 JO 9 (voormalig F), speelt volgens de nieuwe regels; zie voor meer informatie p. 8 

 JO11 (voormalig E), speelt op half veld 2 x 25 minuten, daarna worden penalty’s genomen 

 JO13 (voormalig D), speelt 2 x 30 minuten 

 JO15 (voormalig C), speelt 2 x 35 minuten 

 JO19 (voormalig A), speelt 2 x 45 minuten 

 

Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) 
Bij de oudere jeugd elftallen (JO 13, JO 15, JO 17 en JO 19) worden voor de wedstrijddagen gebruik gemaakt 

van een Digitaal Wedstrijdformulier (DWF). Dit formulier moet door de elftalleider voor aanvang van de 

wedstrijd op de computer in de bestuurskamer worden ingevuld. Op de website van de KNVB en in de 

bestuurskamer is de handleiding aanwezig voor het gebruik van het DWF. De handleiding is te lang om hier op 

te nemen. De eerste wedstrijden zal er iemand van de club aanwezig zijn om de elftalleider de ondersteunen bij 

het invullen van het DWF.  
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Functies, rollen en taken jeugdbegeleiding 
 
Binnen de jeugdafdeling zijn een aantal functies specifiek voor de jeugd. Andere functies hebben een veel 

algemener karakter. Te denken valt hierbij aan een wedstrijdsecretaris of materiaalbeheer. Deze functies hebben 

een rol die voor de hele vereniging geldt. Voor de jeugdafdeling willen we een aantal specifieke rollen nader 

belichten. Met dit overzicht proberen we meer duidelijkheid te geven over de verschillende rollen en wat hiervan 

mag worden verwacht. 

 

Jeugdbestuur 
Het jeugdbestuur wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris en enkele leden. Het jeugdbestuur is belast 

met de gehele organisatie rondom de jeugd. Bij het goed laten draaien van deze jeugdafdeling, is het bestuur 

afhankelijk van vrijwilligers. Financiële uitgaven moeten daarnaast binnen de vastgestelde jeugdbegroting 

passen. Het dagelijks bestuur heeft hierover de eindverantwoordelijkheid. Besluiten van de jeugdafdeling mogen 

niet in strijd zijn met algemeen bestuursbesluiten. 

 

Jeugdtrainer 
De jeugdtrainer is een persoon die wordt gevraagd door het jeugdbestuur voor het geven van trainingen aan 

jeugdteams. De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor het geven van de trainingen en de oefenstof.  

 

De taken van de jeugdtrainer zijn: 
 Communiceren met spelers over trainingstijden en het uitnodigen van de spelers op de (eerste) training  

 Voorbereiden van trainingen 

 Materiaal verzamelen, tellen en terugleggen in het ballenhok (ballen, pylonen, hesjes, etc.) 

 Kapot of kwijtgeraakt materiaal melden aan het jeugdbestuur 

 Training geven 

 Ontwikkeling van alle spelers in de gaten houden  

 Toezicht houden op orde en gedrag van de spelers 

 Indien nodig veldverlichting inschakelen én uitschakelen 

 Ter voorkoming van geouwehoer en eventuele vernielingen tijdens het douchen en omkleden graag 

daarop enig toezicht houden   

 Met het team zorgdragen voor het netjes achterlaten van de kantine/kleedkamer 

 Indien nodig/mogelijk overleg met leider 

 Indien nodig/mogelijk overleg met ouders/verzorgers  

 

Communicatie: 
De trainer is verantwoordelijk voor de communicatie met de leider en met de spelers en/of ouders/verzorgers. 

Communicatie geschiedt bij voorkeur in een whatss app-groep met spelers en/of ouders/verzorgers. Wanneer er 

problemen zijn, heeft persoonlijk contact/overleg de voorkeur. 

 

Teamleider/elftalleider 
De leider is het visitekaartjes van de vereniging. Hij draagt de goede naam van de vereniging uit. Daarnaast 

stimuleert de leider de “spirit” binnen het team.  

 

De taken van de leider zijn: 
 Het invullen van de Digitaal Wedstrijd Fomulier (zie p. 9).  

 Communiceren met spelers, ouders/verzorgers over aanvang wedstrijden en eventuele afgelastingen of 

veranderingen van tijden 

 Schema maken voor wassen kleding en communiceren met spelers, ouders/verzorgers 

 Schema maken voor rijden uitwedstrijden en communiceren met spelers, ouders/verzorgers 

 Indien nodig, klaarzetten en opruimen van het veld (doelen, vlaggen, ed.) 

 Aanwijzen aanvoerder 

 Team begeleiden tijdens wedstrijd (opstelling, aanwijzingen) 
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 Bedanken scheidsrechter en tegenstander 

 Eindverantwoordelijke waar het gaat om het netjes achterlaten van de kleedkamers (zowel bij thuis- als 

uitwedstrijden) 

 Materiaal opruimen 

 Het is voor ouders, vrijwilligers en spelers van andere teams erg leuk om iedere week een verslag van 

de wedstrijd te lezen. Daarom willen wij leiders verzoeken iedere week één van de spelers een verlag te 

laten schrijven en deze naar Peter Vonck, de beheerder van de website te mailen. Een verslag hoeft 

helemaal niet lang te zijn; enkele regels is voldoende. Geïnteresseerden kunnen zo op een leuke manier 

op de hoogte worden gehouden van de uitslagen van de jeugdwedstrijden. 

 Organiseren van oefenwedstrijden 

 

 

Communicatie: 
De leider is verantwoordelijk voor de communicatie met de trainer en met ouders/verzorgers. De leider is veelal 

het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. 

Grensrechter 
De grensrechter is een onderdeel van het team. Het team is zelf verantwoordelijk om een grensrechter aan te 

wijzen dan wel te regelen. Bij de oudere jeugd kan dit ook een teamspeler zijn. Deze grensrechter is nodig voor 

de jeugdteams die in 11-tallen spelen. Voor de 7-tallen is geen grensrechter vereist. 
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Communicatie met jeugdbestuur 
 
Het jeugdbestuur vindt een open communicatie met leiders en trainers zeer belangrijk. Twee keer 

per jaar wordt een trainers/leidersavond georganiseerd door het jeugdbestuur, waarin een ieder 

kan vertellen hoe het gaat en waar men tegenaan loopt. Het jeugdbestuur, trainers en leiders zijn 

tezamen verantwoordelijk voor een leuk seizoen voor zowel de vrijwilligers als natuurlijk de 

voetballers.  

 

Loop je als trainer of leider ergens tegenaan? Schroom dan niet om één van de leden van het jeugdbestuur aan te 

spreken. Het kan gaan om strubbelingen binnen het team, onzekerheid over de trainingscapaciteiten, maar ook 

om bijvoorbeeld problemen met tenues (te weinig shirts of broekjes, te grote of te kleine shirts of broekjes) of te 

weinig of kapotte materialen.  

 

Aan het begin van elk seizoen wordt materiaal beschikbaar gesteld om te kunnen trainen en voetballen. Soms 

wordt materiaal gedeeld met een ander team maar de meeste teams hebben eigen materiaal. Materiaal kan 

beschikbaar worden gesteld door een sponsor of door de club. Ander materiaal zoals sokken en schoenen is vaak 

eigendom van de speler zelf.Goed materiaal is duur en daarom dient er met zorg omgesprongen te worden met 

de beschikbare middelen. Des al niet te min kan het natuurlijk gebeuren dat ballen kwijtraken of broekjes kapot 

gaan. Meld het even bij het jeugdbestuur en dan kijken we wat we eraan kunnen doen. De pylonen, hoedjes, 

ballenstokken, doelnetten, hoekvlaggen en hesjes zijn voor algemeen gebruik. Wedstrijd-  en intrap- en 

trainingsballen, drinkflessen, watertas, aanvoerdersband, teamtas en tenues behoren bij een team. 
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Protocol vrijwilligersbeleid 
 

Ieder spelend lid van 16 jaar of ouder, of de ouder (verzorger) van een spelend lid jonger dan 16 jaar is verplicht 

om minimaal 10 uur vrijwilligerswerk voor VV SIOS te verrichten. Voor ouders met meerdere spelende leden 

onder de 16 jaar, waarbij de ouders zelf geen spelend lid zijn, geldt een bijdrage van 10 uur vrijwilligerswerk per 

gezin. Indien een lid of ouder ervoor kiest om geen vrijwilligerswerk voor de club te doen dan betaalt diegene 

bovenop de contributie een toeslag ten behoeve van het vrijwilligersfonds. De toeslag komt terecht in een 

vrijwilligersfonds, dat ingezet wordt om het vrijwilligerstekort op te vangen.  

 

Het aanmelden voor een vrijwilligerstaak dient jaarlijks te gebeuren via de website van VV SIOS: 

www.vvsios.nl in het menu ‘Vrijwilligersbeheer’. Via de vrijwilligerstool kunt u aangegeven wat u voor VV 

SIOS wilt gaan doen gedurende het seizoen. Indien u dit heeft nagelaten zal na 1 oktober een nota worden 

uitgeschreven en bent u verplicht deze te betalen. Om u te laten wennen aan dit nieuwe protocol krijgen de leden 

in seizoen 2015/2016 eenmalig  de gelegenheid om voor  1 februari 2016 te reageren. 

 

2. REDEN 

Net als bij vele andere verenigingen zien wij bij VV SIOS de vrijwillige inzet de afgelopen jaren teruglopen. Dit 

heeft als gevolg dat veel taken en activiteiten niet meer uitgevoerd kunnen worden of dat er teveel druk komt te 

staan op de huidige vrijwilligers. Vrijwilligers zijn essentieel voor het functioneren van de vereniging. Door het 

invoeren van de vrijwilligerstoeslag wordt verwacht dat er een prikkel uitgaat naar de leden om vrijwilligerswerk 

te doen. 

 

3. HOOGTE VAN DE VRIJWILLIGERSTOESLAG 

Jeugd (leden t/m 17 jaar): € 10,- per kind per seizoen (met een maximum toeslag van € 25,- per gezin). 

Senioren (leden van 18 jaar en ouder): € 50,- per seizoen. 

Indien een lid tijdens het seizoen tot de conclusie komt dat niet de verplichte uren aan vrijwilligerswerk kan 

worden verrichten of niet komt opdagen bij vrijwilligerswerk dan zal de penningmeester de volledige toeslag in 

rekening brengen. 

 

4. OPGAVE 

Leden dienen voor 1 oktober van het lopende seizoen op te geven of zij vrijwilligerswerk gaan doen of dat zij de 

vrijwilligerstoeslag betalen. De opgave dient te geschieden door het aanmelden op de website van VV SIOS: 

www.vvsios.nl. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met webbeheer@vvsios.nl 

 

5. VRIJSTELLING EN DEFINITIE VRIJWILLIGERSWERK 

Leden die als niet-spelend lid geregistreerd staan en ook geen voetballend lid in het huishouden/ gezin hebben, 

hoeven zich niet te registreren voor vrijwilligerswerk of voor de toeslag.  

Onder vrijwilligerswerk tellen de volgende taken niet mee voor de 10 uren regeling: autorijden, kleding wassen 

en oud papier lopen. 

 

6. REKENING EN VERANTWOORDING 

Op de algemene ledenvergadering van VV SIOS, waar het jaarverslag wordt gepresenteerd, zal de 

penningmeester verslag doen van de baten en lasten van het vrijwilligersfonds. Het vrijwilligersfonds maakt deel 

uit van de begroting van VV SIOS. De ontvangen gelden worden besteed aan taken waarvoor geen, of 

onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. 

 

7. ONVOORZIEN  

De statuten en het huishoudelijk regelement van voetbalvereniging VV SIOS zijn van toepassing en daar waar 

dit protocol niet in voorziet beslist het bestuur van VV SIOS. 

 

Aldus besloten en vastgesteld in de ledenvergadering van woensdag 16 september 2015. 
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www.voetbal.nl en de voetbal.nl app 
 

 

Op de website van de KNVB, www.voetbal.nl,  kun je alle amateurteams in Nederland volgen. Een ieder 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. Let op: voor de JO 9 zijn geen uitslagen zichtbaar i.v.m. 

het nieuwe jeugdvoetbal (zie eerder in dit boekje).  

 

Om het nog makkelijker te maken is er ook een app te downloaden. De app is te downloaden in de App Store 

(Apple) of in de Google Play store (Android). De app is deze zomer helemaal vernieuwd. Een nieuwe instructie 

wordt hier zo spoedig mogelijk toegevoegd.  
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Overige informatie 
 

Veldverlichting 
Inschakelen: In de technische ruimte, naast kleedkamer 6, staat een stalen kast met vijf schakelaars. Zet de 

hoofdschakelaar (rechts) op stand 1. Wacht tien seconden (!). Zet vervolgens de overige vier schakelaars (links) 

op stand 1, met steeds een tussenpauze van tien seconden tussen de schakelaars. 

 

Uitschakelen: zet de vier schakelaars (links) op stand 0. Zet daarna de hoofdschakelaar op stand 0. Klaar! 

Toernooien 
Als het competitievoetbal stil ligt worden er vaak toernooien georganiseerd. Deze toernooien vinden vaak plaats 

in mei/juni en in de winterstop. VV SIOS kan een toernooi organiseren maar teams kunnen ook uitgenodigd 

worden door andere verenigingen. Uitnodigingen kunnen door clubs rechtstreeks naar trainers of leiders worden 

gestuurd, of het kan natuurlijk mondeling worden geregeld. Indien voorgaande het geval is, graag aan het 

jeugdbestuur doorgeven wanneer deelgenomen wordt aan een toernooi. Daarnaast krijgt het jeugdbestuur 

regelmatig op het algemene e-mailadres uitnodigingen. Deze uitnodigingen worden zo spoedig mogelijk 

doorgezonden naar de betreffende trainers/leiders. 

 

In de winterperiode kan deel worden genomen aan de Wintercup. Dit is een zaalvoetbaltoernooi. Elk jaar wordt 

door het jeugdbestuur geïnventariseerd welke teams er mee willen doen. De leiders zijn verantwoordelijk voor 

de communicatie en de regelzaken over hun team tijdens de wintercup. Voor de Wintercup geldt dat  SIOS ook 

een bijdrage levert waar het gaat om wedstrijdleiding en scheidsrechters. Het jeugdbestuur regels de organisatie 

hiervan.   

 

Activiteiten 
Ook voor de jeugd worden buiten het voetbal activiteiten georganiseerd om elkaar ook eens op een andere wijze 

te ontmoeten. Naast een aantal vaste activiteiten zoals Sinterklaas en de clubdag is het de bedoeling om nog één 

of twee keer per seizoen (afhankelijk van vele factoren) iets te organiseren zoals een bingo of paaseieren zoeken. 

Het staat de leider vrij om voor het eigen team iets te organiseren, bijvoorbeeld als seizoensafsluiting. In het 

laatste geval zijn de eventuele kosten voor eigen rekening.   

 

Kampioenschap 
Bij jeugdvoetbal gaat het om plezier en presteren naar vermogen. Maar het is mooi als aan het einde van een 

seizoen een kampioenschap kan worden gevierd. Om het vieren voor iedere jeugdspeler gelijk te houden zijn er 

een aantal regels opgesteld: 

 Zowel een kampioenschap na de winterperiode als ook een na de voorjaarsperiode behaald 

kampioenschap mag gevierd worden 

 Als je team kampioen kan worden horen we dit als jeugdbestuur graag. Het bestuur kan hier dan ook de 

nodige aandacht aan besteden. 

 Het is niet toegestaan om op een wagen door het dorp te rijden (gemeentelijk verbod)  

 Het is aan de ouders en leider zelf om van het kampioenschap een feestje te maken. Op kosten van de 

club mag het team patat eten in het dorpshuis o.i.d. met wat drinken erbij. Dit geldt voor alle spelers, 

leider en trainer(s).  

 Als je rommel maakt tijdens het vieren (confetti, taart etc.) ruim dat dan samen op, zowel bij een uit- als 

thuiswedstrijd 

 

 

 Voor de jongste jeugd vindt de training ’s winters plaats in de sporthal. Een schema voor de trainingen 

wordt, na overleg met de trainers, door het jeugdbestuur gemaakt 

 Standen en wedstrijdprogramma zijn ook op internet te vinden, 

  bv. voetbal.nl  maar ook op de website van SIOS. 

 


