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Informatieboekje voor ouders en spelers
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Inleiding
In dit boekje tref je informatie aan die je als begeleider, ouder en/of
speler/speelster van de vv Noordwijk behoort te weten. Voor meer
informatie kun je terecht op de website van vv Noordwijk of bij de
coördinator van je leeftijdscategorie, je trainer/coach, of de teammanager
van je team.
We wensen je veel plezier bij onze
Voetbal Vereniging Noordwijk.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur.
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1.

De Voetbal Vereniging Noordwijk

1.1
Vv Noordwijk, een club met historie
Er is meer dan een driekwart eeuw voetbal in Noordwijk aan Zee. Een
periode waarin ontzettend veel is gebeurd. In een tijdsbestek van een
mensenleven werden enorme sportieve successen geboekt, beleefden
duizenden voetballers plezier aan hun sport en leefden generaties
supporters mee met het wel en wee van hun club.
De vv Noordwijk is opgericht in maart 1933 en heeft als amateurvereniging
een jarenlange traditie opgebouwd. Op deze traditie willen wij voortbouwen
en de vernieuwingen van deze tijd daarmee combineren.
Algeheel amateurkampioen van Nederland
1973, 1980 (2x)
Zaterdagkampioenschappen
1973, 1980 (2x)
Afdelingskampioenschappen
1948, 1958, 1961, 1963, 1968, 1970, 1973, 1978, 1980, 1981, 1983, 1999,
2011 en 2018 (14x)
3e Divisie zaterdag
2019
Bekers
1949 - Winnaar LVB-beker
1979 - Achtste finalist KNVB-beker
1991 - Winnaar districtsbeker West II
1993 - Winnaar LD cup
1996 - Winnaar Fair Play cup
2006 - Finalist districtsbeker West II
2011 - Kwartfinalist KNVB-beker
2016 - Winnaar districtsbeker West II en finalist landelijke beker
2017 - Winnaar districtsbeker West II
1.2
Adres
Gemeentelijk Sportpark Duinwetering
Duinwetering 105 Noordwijk
Telefoonnummer
Website

071- 36 137 45 of 071- 36 137 44
www.vvnoordwijk.nl
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2.
Het voetbalseizoen
In april en mei worden er selectieweken gehouden. Er worden wedstrijden
gespeeld en trainingen gegeven zodat er aan het begin van het nieuwe
seizoen (augustus) met een ‘voorlopige’ indeling van alle teams kan worden
gestart. De ‘voorlopige’ indeling wordt voor de zomervakantie gepubliceerd
op de website van vv Noordwijk. De maand augustus wordt nog gebruikt
om met behulp van vriendschappelijke en bekerwedstrijden de
teamsamenstelling definitief te maken. Voordat het nieuwe seizoen start,
moet er een aantal onderwerpen helder zijn:
• Kledingpakket (2.1)
• Social media: Website vvNoordwijk, Facebook pagina, Whatsapp
en de App “Voetbal.nl” op je smartphone (2.2)
• Teampagina met training- en wedstrijdtijden (2.2)
• Teamindeling, beker- en competitie indeling (2.3)
• Hygiëne (2.4)
• Vervoer bij uitwedstrijden (2.5)
• Gebruik van de accommodatie (2.6)
• Gedrag in en rondom het veld door ouders, spelers, overige familie
en technische staf (2.7)
• Als ouder niet aan de zijlijn blijven staan en meldt je aan als
vrijwilliger (2.8)
• Wie begeleidt mijn kind (2.9)
• Bij wie kan ik terecht voor voetbal- en persoonlijke zaken (2.10)
• Afmelden voor trainingen en wedstrijden (2.11)
• Veiligheid voor alles (2.12)
• Inzet spelers JO15, JO17 en JO19 als vrijwilliger (training geven en
wedstrijd fluiten) (2.13)
• Het halen van het spelregelbrevet voor 2e jaar JO17 (2.14)
• Digitale spelerspas en wedstrijdformulier (2.15)
Al deze informatie vind je terug op de website van vv Noordwijk.
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2.1
Kleding
Het kledingplan voor de jeugd
VV Noordwijk heeft voor de gehele jeugd een kledingplan. Elke speler krijgt
hetzelfde tenue in bruikleen (shirt, short, sokken, trainingspak en tas). De
spelers van de Superliga (jeugd t/m 6 jaar) krijgen een trainingspak en
gebruiken de bij de vereniging aanwezige teamkleding voor de
zaterdagwedstrijden. De informatie over het kledingplan vindt u terug op de
website van vv Noordwijk (Clubinfo - Kledingplan).
Regels gebruik kleding
De trainingspakken mogen alleen gedragen worden op de wedstrijddagen.
Tenues (shirt, sokken, broekje) mogen alleen gedragen worden tijdens de
wedstrijden. Voor zowel het trainingspak als het tenue geldt dat ze niet op
andere dagen gedragen mogen worden, dus ook niet tijdens trainingen. De
tas kan gebruikt worden bij wedstrijden en trainingen, maar is dus geen
gymtas of voor op vakantie.
Ieder team is samen met de Technische staf van het team verantwoordelijk
voor de kleding.
Van de ouders wordt verwacht dat zij erop toezien dat het kind geen
gebruik maakt van de verenigingskleding anders dan op de door de
verenging aangewezen trainings- en wedstrijddagen.
Bij de training wordt er van de speler verwacht dat de juiste kleding wordt
gedragen:
• Shirt, voetbalbroek, sokken en scheenbeschermers
• Inclusief trainingspak bij koud weer.
Inleveren kleding
Aan het einde van ieder seizoen dient de team- of wastas met alle
bijbehorende wedstrijdshirts te worden ingeleverd bij de kledingcommissie.
De leider is eindverantwoordelijk voor het inleveren van de wedstrijdshirts
en geeft aan de kledingcommissie door bij wie de kosten voor eventueel
ontbrekende shirts in rekening gebracht moeten worden.
Nieuwe, kapotte, te kleine en verloren kleding
De kleding commissie (KC) is elke 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot
11.00 uur aanwezig in de ruimte onder de kantine (indien niet aanwezig
wordt dit tijdig aangegeven op de website).
Voor de volgende zaken kunt u terecht bij de KC:
- Nieuwe leden voor het ophalen van hun kleding.
- Kleding die te klein is geworden.
- Beschadigde kleding of tas. De KC regelt de reparatie of vervanging.
- Inleveren van kleding na opzegging van het lidmaatschap.
- Verlies van kleding of een tas. De KC gaat voor u na of de kleding is
gevonden en regelt indien nodig vervanging.
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Kosten kapotte, verloren of niet ingeleverde kleding
Als spelers hun kleding kwijtraken of kleding kapot is en vervangen moet
worden dan zijn hier kosten aan verbonden. De kosten per kledingstuk/tas
vindt u terug op de website van vv Noordwijk (Clubinfo - kledingplan).
Ook als een speler stopt met voetballen en niet al zijn kleding inlevert,
wordt de ontbrekende kleding in rekening gebracht. Als u de kleding te laat
inlevert, kan de kledingcommissie 15 euro administratiekosten in rekening
brengen.
2.2

Teampagina: training- en wedstrijdinformatie voor ouders en
speler
De ouders en speler kunnen op de website van vv Noordwijk (menu item
Jeugd-JO19; JO17 etc.) de volgende informatie ophalen:
• Trainingsschema
• Wedstrijdprogramma en uitslagen
• Stand in beker en competitie (vanaf JO10)
• Verslagen ingezonden door ouders
De ouders en speler kunnen op de website van vv Noordwijk (menu item
Wedstrijd en training) de volgende informatie ophalen:
• Contactpersonen voor wedstrijden en scheidsrechters
• Wedstrijdprogramma en uitslagen van alle teams
• Afgelastingen
• Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien regelen
• Trainingstijden (schema van trainingen van alle teams)
Op de website van vv Noordwijk (menu item Jeugd) tref je de volgende
algemene informatie aan:
• Contactpersonen jeugdbestuur en coördinatoren
• Teamindeling van alle teams
• Info algemeen (Informatie ASS-team, kinderen met een autistisch
spectrum stoornis en de rol van het jeugdfonds bij minder
draagkrachtigen)
• Teampagina (programma, uitslagen en stand)
Op Facebook en Twitter van vvNoordwijk wordt regelmatig informatie over
de vereniging geplaatst.
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Daarnaast wordt er door de trainer-coach en teammanager veelal gebruik
gemaakt van de app Voetbal.nl of Whatsapp op de smartphone.
Let op!!! Zorg ervoor dat je mobiele nummer en email adres actueel is. Pas
het aan in MijnNoordwijk op de website of Voetbal.nl op je mobiel.
2.3

Teamindeling, beker- en competitie indeling

Teamindeling
Op basis van leeftijd wordt de speler ingedeeld in een categorie. Het kan
voorkomen dat de ouders dispensatie hebben aangevraagd om in categorie
lager of hoger te spelen. Dit vraagt de ouders aan bij de coördinator.
De teamindeling wordt op de website van vv Noordwijk vermeld (item
Jeugd - teamindeling).
De KNVB heeft de jeugdteams in zes leeftijdsgroepen ingedeeld:
Leeftijdscat.
JO19
JO17
JO15
JO14
JO13
JO12
JO11
JO10
JO9
JO8

Leeftijd
17-18 jaar
15-16 jaar
14 jaar
13 jaar
12 jaar
11 jaar
10 jaar
9 jaar
8 jaar
7 jaar

Aantal spelers
11 spelers
11 spelers
11 spelers
11 spelers
11 spelers
8 spelers
8 spelers
6 spelers
6 spelers
6 spelers

wedstrijdduur
2x45 minuten
2x40 minuten
2x35 minuten
2x35 minuten
2x30 minuten
2x30 minuten
2x25 minuten
2x25 minuten
2x20 minuten
2x20 minuten

Beker- en competitie indeling
De teams worden ingeschreven bij de KNVB en worden zoveel mogelijk in
een klasse ingedeeld die bij het niveau van het team hoort. Alleen de
selectieteams worden op basis van de prestaties van het voorgaande
seizoen automatisch in een klasse ingedeeld. De indeling van de lagere
teams wordt door de coördinatoren voorgedragen. Met name de lagere
teams zullen dan eerst een halve bekercompetitie in de voorgedragen
klasse spelen voordat het team in de daadwerkelijke competitie wordt
ingedeeld.
De beker- en competitie indeling wordt via email verstuurd en staat op de
website van vv Noordwijk (Wedstrijden (per wedstrijddag) en Jeugd (per
team).
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2.4
Hygiëne
Na iedere training en wedstrijd raden wij ten zeerste aan om te douchen.
Het is hygiënischer en gezonder om te douchen. Wel raden we iedereen
aan om badslippers te gebruiken. Dit in verband met voetwratten en het vuil
wat op de grond van de kleedkamers kan liggen.
Kleedkamers dienen schoon achter gelaten te worden. Even een trekker er
doorheen halen en klaar is Kees… Bedankt!
2.5
Vervoer bij uitwedstrijden
Van de ouders wordt verwacht dat zij rijden naar de uitwedstrijden van het
team waar hun kind in voetbalt.
De teammanager zorgt voor een rijschema waarbij elk ouder aan de beurt
komt om te rijden. Indien de ouder is verhinderd dan zorgt de ouder zelf
voor vervanging. In samenwerking met de andere ouders moet de
teammanager ervoor zorgen dat er voldoende vervoer is.
Als groep ouders kun je in overleg met de teammanager het rijschema
opstellen.
De vv Noordwijk zorgt niet voor vervangend vervoer.
2.6
Gebruik van de kantine en Sportcafé
VV Noordwijk beschikt over een grote kantine en een Sportcafé. De grote
kantine heeft een bar unit en een snackcorner. De grote kantine is tijdens
de wedstrijddagen open. Op de trainingsavonden kan er gebruik worden
gemaakt van het Sportcafé. Er geldt voor de accommodatie, de kantine,
Sportcafé, sporthallen en kleedkamers een rookverbod.
Sinds november 2019 heeft de accommodatie het predicaat gezonde
kantine. Dat betekent dat er aanbod is van gezondere consumpties.
Het is ten strengste verboden om met voetbalschoenen de 1 e verdieping
(kantine, Sportcafé, wedstrijdsecretariaat en openbare ruimte) te betreden!
2.7
Gedrag in en rondom het veld
VV Noordwijk heeft normen en waarden hoog in het vaandel staan. Ons
beleid is erop gericht preventieve en, indien nodig, correctieve maatregelen
te nemen. In ons handboek vindt u onder paragraaf 6 het volledige normenen waardenbeleid, evenals de gedragsregels, het meldingsformulier en een
overzicht van mogelijke sancties.
VV Noordwijk heeft een gedragscode waar alle leden en bezoekers zich
aan dienen te houden:
- Wij gaan (in woord en daad) met respect met elkaar om.
- Wij spelen voetbal volgens de regels en accepteren en respecteren de
beslissing van de scheidsrechter.
- Wij gaan respectvol om met andermans eigendommen.
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- Wij houden ons aan het kantine-reglement.
- Wij zijn gastheer bij thuiswedstrijden en gedragen ons als gast bij
uitwedstrijden.
- Wij spreken elkaar op een positieve manier aan op gedrag indien dat
gedrag de club of een derde schaadt en wij accepteren het als wij zelf
worden aangesproken op ons gedrag.
- Wij melden overtredingen van de gedragscode bij de Normen en Waarden
commissie.(zie Melden van afwijkend gedrag)
- Wij houden ons aan de afspraken die we met elkaar maken.
- Wij verwachten van de bezoekers aan vv Noordwijk dat zij zich correct en
sportief gedragen.
Melden van afwijkend gedrag
Is er een situatie waarvan u denkt dat deze niet strookt met onze
gedragscode? Meldt u dit dan aan Leo Kruithof, vice-voorzitter van de
vereniging. Hij checkt de melding op ontvankelijkheid en vervolgt de
procedure zoals beschreven in ‘werkwijze meldingen’. U kunt dit doen per
mail aan bestuur@vvNoordwijk.nl. Op de website treft u informatie over een
Veilig Sportklimaat (Clubinfo – verantwoord sporten).
2.8
Als ouder niet aan de zijlijn blijven staan
Uw kind gaat bij vv Noordwijk voetballen, wat leuk!
Als vv Noordwijk zien we het voetballen als een gezinsaangelegenheid. We
verwachten dan ook dat de ouders ook actief hun bijdrage leveren aan het
verenigingsleven van vv Noordwijk.
Vrijwilliger
Zoals bij elke vereniging zijn er vele vrijwilligers bij vv Noordwijk aan het
werk voor allerlei zaken. Natuurlijk kunnen we nog altijd mensen inzetten.
Heb je zin om naast het supporteren van je kind ook iets anders binnen de
vereniging te doen, mail ons via vrijwilliger@vvnoordwijk.nl. Op de website
van vv Noordwijk staat informatie over beschikbare rollen (Clubinfo vacatures).
Teammanager bij een jeugdteam betekent “Niet spelend lid” worden
bij de vereniging.
Als teammanager van een team moet je lid van de vereniging zijn om het
digitaal wedstrijdformulier in te kunnen vullen.
Je hebt dan ook stemrecht en kun je meepraten, medebepalen en
meedenken over het reilen en zeilen binnen de vereniging vv Noordwijk.
Daarnaast kun je gratis naar de wedstrijden van het eerste van vv
Noordwijk kijken.
De contributie voor niet spelend lid staat op de website vv Noordwijk
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(Clubinfo – (nieuwe)leden). Het uiteindelijke bedrag, inclusief
vrijwilligerskorting, is 30 euro.
Heb je een principieel bezwaar tegen het bedrag dan kun je een mail sturen
naar Rob Hogenhuis, jeugdvoorzitter vvNoordwijk
(commissie.jeugd@vvnoordwijk.nl).
2.9
Wie verzorgt de begeleiding van het team
Elk voetbalteam heeft begeleiding. Afhankelijk van het team bestaat de
begeleiding uit een trainer/coach en/of een teammanager. Bij selectieteams
bestaat de begeleiding meestal uit een trainer/coach, een teammanager en
een assistent-scheidsrechter.
Als technische staf geven zij gezamenlijk leiding aan het voetbalteam.
Naast de Technische staf is er ook een Coördinator leeftijdscategorie.
De coördinator is aanspreekpunt voor Technische staf, spelers en ouders.
Trainer/coach
De trainer/coach geeft leiding aan de spelersgroep. Hij/zij verzorgt de
training en begeleidt het team op de wedstrijddagen.
De trainer/coach heeft als doelstelling om de spelers op te leiden op elk
gewenst niveau.
De trainer/coach is in eerste instantie voor iedereen aanspreekpunt die
nauw betrokken is bij het team (spelers, Technische staf, ouders etc.).
Teammanager
De teammanager verzorgt de administratieve handelingen rondom de
wedstrijd. Tevens verzorgt hij de communicatie met derden m.b.t.
nevenactiviteiten e.d. Hij kan tevens optreden als assistent-scheidsrechter.
2.10
Bij wie kan ik terecht voor voetbal- en persoonlijke zaken
Technisch coördinator
De Technisch coördinator verzorgt samen met de trainers de trainingen op
maandag t/m donderdag.
De Technisch coördinator is verantwoordelijk voor de communicatie
rondom teamindelingen, het onderhouden van de contacten met ouders en
technische staf over voetbal technische zaken en het naleven van het
Technisch beleidsplan.
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Leeftijdscoördinator
De Leeftijdscoördinator verzorgt de informatie omtrent bijeenkomsten,
evenementen en het naleven van protocollen:
• ouderavonden,
• persoonlijke gesprekken ouders met trainers en jeugdbestuur
• meldingen rondom Veilig sportklimaat
• hanteren van Normen en waarden beleid
• ambassadeur van Positief coachen
De Leeftijdscoördinator is verantwoordelijk voor de communicatie rondom
de administratieve werkzaamheden m.b.t. competitieverloop (schorsingen,
boetes en het afleggen van de spelregeltoets JO17), het naleven van
normen en waarden en het gedrag van spelers, ouders en Technische staf
binnen de vereniging.
2.11
Afmelden voor trainingen en wedstrijden
Afmelden speler i.v.m. vakantie, feestelijke activiteiten e.d.
De speler meldt zich twee weken voor de training/wedstrijd af zodat de
trainer/coach op tijd op de hoogte is. De trainer/coach kan dan bij een
wedstrijd voor vervanging zorgen of in het uiterste geval een wedstrijd laten
verzetten. De speler meldt zich af bij de trainer/coach of teammanager.
Afmelden speler i.v.m. ziekte, privéomstandigheden e.d.
De speler meldt zich, indien mogelijk, uiterlijk 24 uur voor de wedstrijd af.
De speler meldt zich uiterlijk 2 uur voor de training af.
De speler meldt zich af bij de trainer/coach of teammanager.
2.12
Veiligheid voor alles
Onze vereniging kent vertrouwenspersonen van het Centrum voor Jeugd
en Gezin. Zij kunnen benaderd worden over zaken als pestgedrag,
discriminatie, agressie en geweld, seksuele intimidatie en criminaliteit. Op
de website staan de contactgegevens (Clubinfo – verantwoord sporten).
Daarnaast wordt er van de trainer-coach en teammanager een Verklaring
omtrent Gedrag (VOG) verlangd.
2.13

Inzet spelers JO15, JO17 en JO19 bij jeugdactiviteiten

Seizoen 2019-2020 is een overgangsjaar maar ingaande seizoen 20202021 zijn de jeugdspelers vanaf JO15 (1e en 2e teams) verplicht deel te
nemen bij ondergenoemde jeugdactiviteiten.
JO15 ondersteunt de trainingen Superliga op woensdagmiddag
De spelers geselecteerd voor het 1e en het 2e team bij JO15 zullen de
trainingen bij de Superliga assisteren. De trainingen worden op
woensdagmiddag gegeven. Aan de hand van een schema zullen elke keer
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4 spelers van de selectie de trainer bij de Superliga assisteren. De trainers
bij JO15 zullen het schema opstellen.
JO17 zal wedstrijden bij JO8 t/m JO12 fluiten
De spelers bij JO17-1 en JO17-2 zullen de thuiswedstrijden bij JO12 t/m
JO8 gaan fluiten. Aan de hand van een schema zullen elke keer een aantal
spelers van de groep JO17 het scheidsrechterkorps van vv Noordwijk
ondersteunen. De leeftijdscoördinator bij JO17 zal het schema opstellen.
JO19 zal trainingen verzorgen bij JO8 t/m JO12
De spelers bij JO19-1 zullen de trainingen bij JO8 t/m JO12 gaan
verzorgen. De Technische coördinator zal het schema opstellen.
2.14

Het halen van het spelregelbrevet voor 2e jaar JO17

Spelregelbewijs voor tweedejaars JO17
Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt
voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer
inzicht in – en begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. Het
kennen van de regels zorgt voor een sportiever spel, waarbij het juist
toepassen van de regels er ook nog eens voor zorgt dat je als team meer
kans maakt om te winnen. Met ingang van het seizoen 2014/’15 zijn
tweedejaars JO17 verplicht het spelregelbewijs te halen. De invoering van
het spelregelbewijs is één van de maatregelen uit het actieplan ‘Tegen
geweld, voor sportiviteit’. De speler moet voor 1 september, in het jaar dat
hij of zij 17 wordt, het brevet halen.
Oefenen en Eindtoets
Op www.voetbalmasterz.nl vinden jongeren de info die zij nodig hebben om
in eerste instantie vijf oefenlevels te kunnen doorlopen, om uiteindelijk via
de eindtoets het spelregelbewijs in de wacht te slepen.

2.15
Digitale spelerspas en wedstrijdformulier
Digitale spelerspas
De digitale spelerspas is onderdeel van de wedstrijdzaken app. Zodra een
speler op het wedstrijdformulier (ook via de wedstrijdzaken app) is gezet,
wordt de digitale pas zichtbaar voor de scheidsrechter. Kan een speler niet
op het wedstrijdformulier geplaatst worden, dan mag deze persoon niet
deelnemen aan de betreffende wedstrijd.
De verplichting tot het tonen van een geldige spelerspas geldt voor alle
wedstrijden in het veldvoetbal in de volgende categorieën:
JO13 / MO13 t/m JO19 / MO19
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Foto plaatsen op de digitale spelerspas kan door gebruik maken van de
App Voetbal.nl op je mobiel (installeren via Playstore op de Android toestel
en via App store op een Apple toerstel).
De app voetbal.nl biedt de mogelijkheid om informatie van het team waarin
uw kind voetbalt, te plaatsen, de privacy van uw kind te regelen en het
plaatsen van een recent fot van uw kind.
Vanaf 21 juni is het weer mogelijk om zelf de spelerspasfoto op de digitale
spelerspas te wijzigen via de Voetbal.nl-app. Zorg daarom dat de pasfoto
voor het begin van komend seizoen, maar uiterlijk 31 oktober een
correcte spelerspasfoto heeft.
Na 31 oktober moet het verzoek via het wedstrijdsecretariaat. Het
wedstrijdsecretariaat zal de foto bij Sportlink aanbieden om te worden
geplaatst op de digitale spelerspas.
Digitale wedstrijdformulier
Het invullen van het digitale wedstrijdformulier en meer zaken worden
uitsluitend geregeld met de Wedstrijdzaken-app. Zo werkt het hele
amateurvoetbal met het mobiel digitaal wedstrijdformulier.
Met de KNVB Wedstrijdzaken app leg je het digitale wedstrijdformulier vast.
Er zijn geen fysieke spelerspassen meer.
Alles wordt vanaf nu verwerkt in de app Wedstrijdzaken. Kortom, veel
sneller en vooral veel gemakkelijker.
DE APP WEDSTRIJDZAKEN IS ER VOOR:
• scheidsrechters
• aanvoerders/spelers
• wedstrijdsecretarissen
• leiders en trainers
Je dient de App allereerst te downloaden op je telefoon. Je kunt de app
vinden in de Appstore en Playstore door daar te zoeken op KNVB
Wedstrijdzaken. Nadat je de app hebt gedownload, kun je starten met
je registratie, waarna je vervolgens kunt inloggen. Dit hoeft uiteraard maar 1
keer te gebeuren. Zodra je bent geregistreerd en hebt ingelogd, hoef je dit
niet iedere keer bij gebruik van de app te doen. Meer uitleg over registratie
en inloggen vind je hier. Het wedstrijdsecretariaat helpt bij het registreren.
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3.
Het einde van het voetbalseizoen
In april en mei worden er selectieweken gehouden. Tijdens deze weken
worden er wedstrijden gespeeld en selectietrainingen gegeven en dat met
het oog op het nieuwe seizoen. Op basis van deze wedstrijden en
trainingen maakt de trainer een indeling. Aan de hand van deze informatie
en de inbreng van de coördinatoren worden er voorlopige teams
geformeerd. Na bekendmaking kan de trainer vriendschappelijke
wedstrijden regelen voor het nieuwe seizoen.
Daarnaast moet aan het eind van het huidig seizoen de sportkleding
worden ingeleverd. Dit wordt geregeld door de trainer en teammanager in
samenwerking met de coördinator.
Het kan ook gebeuren dat je als speler geen zin meer hebt om te voetballen
of dat je als speler naar een andere voetbalvereniging wilt gaan.
Wij zouden het wel fijn vinden om te weten waarom je geen zin meer hebt
en/of je naar een andere vereniging gaat. Hier kunnen wij wellicht veel van
leren.
Het opzeggen of overschrijven moet je zelf regelen door middel van
schriftelijke afmelding of overschrijving (zie paragraaf 3.3 Wijzigen,
opzeggen of overschrijven).
3.1
Het verzamelen van speler informatie
De coördinator is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gewenste
informatie over de kwaliteiten van de speler (techniek, tactiek en fysiek). Dit
wordt in samenwerking met de trainers gedaan.
Het verzamelen van de informatie gebeurt op twee momenten:
• In februari – met deze informatie kan de trainer een voorlopige
selectie aan spelers uitnodigen voor het spelen van
vriendschappelijke wedstrijden.
• In mei na de vriendschappelijke wedstrijden – met de informatie uit
de vriendschappelijke wedstrijden kan de trainer op basis van het
totale plaatje (februari en mei) de spelers voor het volgend seizoen
uitnodigen.
Naast bovenstaande meetmomenten gaan we gebruik maken van een
Speler Volg Systeem (SVS). Dit zal in seizoen 2020-2020 vorm gaan
krijgen.
Bezwaar op de teamindeling van uw kind
Als ouder kun je in mei bezwaar maken op de teamindeling van je kind. Het
bezwaar wordt behandeld en het besluit wordt medegedeeld aan de
ouders. Het besluit is definitief.
Het bezwaar kunt u schriftelijk of via email indienen bij de Hoofd
jeugdopleiding.
Het email adres is (hoofdopleiding@vvnoordwijk.nl)
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In het bezwaar vermeldt u de naam en adres van uw kind en het team
waarvoor uw kind is uitgenodigd. Geef aan in het bezwaar wat voor u de
redenen van bezwaar zijn en in welk team uw kind moet spelen.
Het voorstel wat u doet kan zijn:
• In een hoger of lager team in dezelfde leeftijdscategorie
• In een hoger of lager leeftijdscategorie

3.2
Selectiewedstrijden
De coördinator verzamelt de informatie van de trainers en stelt ism het
Hoofd jeugdopleiding de voorlopige teams samen. Op basis van deze
teamindeling kan de trainer vriendschappelijke wedstrijden organiseren.
Hij/zij kan je dan uitnodigen.
Als speler en ouders ben je natuurlijk benieuwd in welk team je volgend
seizoen komt.
Het uitnodigen van een speler voor een selectiewedstrijd, of -training is
geen garantie dat deze speler ook daadwerkelijk in het nieuwe seizoen in
dat team wordt opgesteld:
• Er kunnen spelers weggaan waardoor je voor een hoger team
wordt gevraagd.
• Er komen spelers bij een andere vereniging vandaan waardoor je
misschien in een lager team wordt gevraagd.
• Fysieke gesteldheid (groeispurt etc.).
• Schoolresultaten (meestal op verzoek van de ouders).
• Privéomstandigheden (verhuizing, scheiding etc.).
• Persoonlijke voorkeur (bij vriendjes etc.).
• Gedrag, positief dan wel negatief gedrag hebben invloed op de
selectiekeuze
Dit alles wordt aan het eind van het seizoen besproken.

3.3
Wijzigen, opzeggen of overschrijven
Je kunt als speler in overleg met je ouders de beslissing nemen om te
stoppen of naar een andere vereniging te gaan.
Via het wijzigingsformulier kunt u een wijziging in uw persoonlijke gegevens
of lidmaatschap doorgeven, overschrijven van of naar vv Noordwijk of uw
lidmaatschap opzeggen.
Op de website van vv Noordwijk staat informatie over het wijzigen,
opzeggen en overschrijven van spelers (Clubinfo – (nieuwe) leden).
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Wijzigen van persoonlijke gegevens
U kunt alleen schriftelijk of per email, door gebruik te maken van het
wijzigingsformulier, uw persoonlijke gegevens of de type lidmaatschap
wijzigen. Het formulier, bij het wedstrijdsecretariaat op te vragen, moet voor
1 juni van het lopende seizoen worden doorgegeven.
Opzeggen
U kunt alleen via de website of per email
(ledenadministratie@vvnoordwijk.nl) het lidmaatschap van de vereniging
opzeggen.
De opzegging moet voor 1 juni van het lopende seizoen worden
doorgegeven. Voor opzeggingen na 1 juni wordt de gehele contributie in
rekening gebracht!).
Overschrijvingen
Neem voor nadere informatie over overschrijving van of naar vv Noordwijk
contact op met:
• Coördinator leeftijdsgroep, te vinden op de website (Jeugd –
contactpersonen)
• Leden van de jeugdcommissie, te vinden op de website (Jeugd –
contactpersonen)
De namen van de leden van het jeugdbestuur vindt u terug op de website
van vv Noordwijk.
Wij helpen je waar nodig is en we zijn benieuwd waarom je dit besluit hebt
genomen.
Een overschrijving is pas gerealiseerd als deze is geaccepteerd door de
KNVB. Hier kan enige tijd over heengaan. Houd hier rekening mee.
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