INFORMATIEGIDS
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1.

Voorwoord

Geachte jeugdleden, ouders en seniorenleden
Hierbij treft u een exemplaar aan van onze informatiegids.
Hierin vindt u allerhande nuttige informatie over het wel en wee
van voetbalvereniging S.V. Vaassen.
De bedoeling van deze informatiegids is dat het een goed beeld geeft van de
organisatie, het gevoerde beleid, en allerlei andere aspecten welke binnen
onze vereniging een rol spelen.
We hopen dat deze gids duidelijkheid kan bieden bij vragen.
We wensen alle spelers een sportieve en prettige tijd toe.

Namens bestuur S.V. Vaassen
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3.

Leeftijdsgroepen

Elftal
JO-12
JO-11
JO-9
JO-8
Mini Fassy’s

Leeftijd
Training
Wedstrijd
Onder de 12
2 x per week Zaterdag
Onder de 11
2 x per week Zaterdag
Onder de 9
2 x per week Zaterdag
Onder de 8
2 x per week Zaterdag
4-5 jaar
1 x per week n.v.t.

2 x 30 minuten
2 x 30 minuten
2 x 20 minuten
2 x 20 minuten

Voor de indeling per leeftijdsklasse wordt door de KNVB de datum van 1 januari
aangehouden. De leeftijd op die dag is bepalend in welke leeftijdsgroep men dit
seizoen mag spelen, vanaf 6 jaar is men speelgerechtigd.
Het is mogelijk van deze regel af te wijken door dispensatie aan te vragen indien dit
nodig blijkt te zijn in het belang van de vereniging of voor de ontwikkeling van het
jeugdlid.

4.

Gedragsregels jeugdleden/ouders en materiaalgebruik

Een jeugdlid van S.V. Vaassen houdt zich aan de volgende regels:
• Is altijd op tijd aanwezig voor een wedstrijd en/of training
• Bij het afzetten van de kinderen bij de training wordt er gevraagd toch even te
controleren of de wedstrijd en/of training doorgaat. Er wordt getracht om
iedereen zoveel mogelijk van afgelastingen op voorhand te verwittigen, maar
het kan gebeuren dat er vlak voor de wedstrijd en/of training besloten wordt niet
te spelen.
• Op het moment van de training zijn de trainers en leiders verantwoordelijk voor
de opvang van de spelers vanaf een kwartier voor de aanvang van de training
tot de kinderen na de training de kleedkamer verlaten. Bij de wedstrijden vanaf
het aanwezigheidsmoment, zoals vermeld op de uitnodiging, tot na het
gezamenlijke samenzijn na een thuiswedstrijd of terugkomst op het terrein van
S.V. Vaassen na een uitwedstrijd;
• Meldt zich bij verhindering tijdig af voor zowel wedstrijden als trainingen;
• Het is verplicht te douchen na trainingen en/of wedstrijden. Tevens dient men
badslippers te dragen tijdens het douchen en te zorgen voor een normaal
gebruik van water en energie;
• Zorgt voor correct gebruik van de door de vereniging beschikbaar gestelde kleding;
• Maakt de kleedkamer na afloop van training en/of wedstrijd schoon;
• Gebruikt geen schuttingtaal en maakt geen onheuse gebaren;
• Gedraagt zich netjes en ordelijk op en om het sportpark, tijdens en buiten de wedstrijd
en/of training en bij een bezoek aan een andere vereniging;

•
•

Gedraagt zich correct tegenover trainer, leider, scheidsrechter, tegenstander,
ouders, medespeler, publiek en overige medewerk(st)ers van de vereniging;
Onthoudt zich van vandalisme en racisme in woord en gebaar, in actie of
reactie, in welke vorm dan ook.
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Bij het niet naleven van een van bovenstaande gedragsregels kan er een
waarschuwing, disciplinaire straf, schorsing of zelfs een royement volgen.

Een en ander zal in goed overleg plaatsvinden tussen het jeugdlid, ouders,
trainer/leider en de daarvoor verantwoordelijke commissie. Dit is omschreven in “de
code” welke op verzoek verkrijgbaar is.

5.

Afgelastingen

Bij afgelastingen wordt er in principe getraind, dan wel gezorgd voor animatie in de
kantine. Aanvang hiervoor is de genoemde tijd op het wedstrijdschema, welke is
verstrekt door de leider.
Afgelasten kan geschieden door de KNVB. Dan wordt het programma in zijn geheel
geschrapt. Vanaf vrijdagavond kan men dit nagaan via NOS teletekst pagina 603 of
voetbal.nl

Let op: De jeugdteams van S.V. Vaassen spelen veelal in het District Oost categorie
B!

6.

Afzeggingen

Afmelden voor trainingen en wedstrijden is verplicht voor de training bij de trainer,
voor de wedstrijd bij de leider. Dit moet persoonlijk worden doorgegeven.
Afzeggingen voor de wedstrijden dienen minimaal 2 dagen van tevoren te gebeuren,
voor de trainingen minimaal 1 uur van tevoren.
Indien deze regels niet worden nageleefd, kan de trainer/leider besluiten
tot uitsluiting van training/wedstrijd.
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7.

Contributie S.V. Vaassen

Contributiebedragen seizoen 2018-2019:
Soort lidmaatschap

Contributie

Kledingplan

Automatische incasso

Automatische incasso

Jaar

Maand

Jaar

Maand

Mini’s t/m 5 jaar

n.v.t.

n.v.t.

€ 24,00

€ 6,00

6 – 8 jaar

n.v.t.

n.v.t.

€ 48,00

€ 12,00

9 – 10 jaar

€ 83,50

€ 21,50

€ 48,00

€ 12,00

11 – 12 jaar

€ 83,50

€ 21,50

€ 60,00

€ 15,00

Junioren

€ 110,50

€ 28,50

€ 60,00

€ 15,00

Senioren

€ 172,50

€ 44,50

€ 60,00

€ 15,00

Rustend lid

€ 59,00

€ 15,25

n.v.t.

n.v.t.

Rustend lid > 65

€ 31,50

€ 8,25

n.v.t.

n.v.t.

Donateur

€ 31,50

€ 8,25

n.v.t.

n.v.t.

Donateur > 65

€ 16,50

€ 4,25

n.v.t.

n.v.t.

Zaalvoetbal

€ 122,00

€ 31,50

n.v.t.

n.v.t.

7 x 7 voetbal

€ 90,00

€ 23,00

€ 60,00

€ 15,00

Kledingplan
Vanaf seizoen 2015 -2016 werken wij bij S.V. Vaassen met een kledingplan voor
de veldteams van vereniging. Dus vanaf de 4/5 jarigen t/m de seniorenteams. De
bijkomende kosten voor het kledingplan zijn verschillende per leeftijdscategorie.
De bijdrage voor het kledingplan wordt tegelijk geïnd met de contributie. Dus
betaal je per jaar dan wordt de bijdrage aan het kledingplan ook paar jaar geïnd.
Betaal je per kwartaal dan vindt de inning van de bijdrage kledingplan per kwartaal
plaats.

7.1 Automatische incasso
Betaling van de verschuldigde contributie kan voor nieuwe leden uitsluitend via
automatisch incasso. Door middel van het invullen en ondertekenen van de
“Periodieke machtiging SV Vaassen” zal de verschuldigde contributie één keer, op 1
oktober van dat jaar, automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Mocht u
een machtiging hebben afgegeven per kwartaal, dan zullen de kwartaalbedragen op
1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni worden afgeschreven.
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Dit is een eenvoudige en kostenbesparende manier om aan de contributieverplichting
te voldoen. De automatische incasso kan altijd, binnen de daarvoor gestelde termijn,
op verzoek van de bank worden teruggestort. Indien betaald wordt per automatische
incasso geldt een korting van 2 euro op de vermelde contributie bedragen. Betaling per
kwartaal alleen mogelijk per automatische incasso

7.2

Uiterste betaaltermijn

Ieder verenigingslid dient zijn of haar contributie vóór 1 oktober van ieder jaar te
hebben voldaan. Voor diegenen die per kwartaal betalen is dit 1 september, 1
december, 1 maart en 1 juni van ieder jaar. Indien u uw contributie dan nog
niet betaald heeft, stuurt de vereniging een aanmaning met het verzoek de
contributie voor 1 november van het lopende verenigingsjaar alsnog te
betalen. Voor diegenen die per kwartaal betalen zal dit zijn 1 oktober, 1
januari, 1 april en 1 juli. Hiervoor zullen extra aanmaningskosten van € 7,50
in rekening gebracht worden.

7.3

Incasso

Indien de contributie vervolgens nog niet voor 1 december, respectievelijk voor 1
november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus (voor diegenen die per kwartaal
betalen) is ontvangen zal de vordering uit handen worden gegeven aan een
incassobureau. Alle bijkomende kosten zullen voor rekening van het
desbetreffende verenigingslid komen.

7.4 Schorsing
Het verenigingsbestuur behoudt, in geval van niet tijdig betalen, altijd het recht tot
schorsing van het desbetreffende lid op ieder moment. Een beslissing tot een
schorsing zal door het bestuur worden genomen binnen 4 weken en in ieder geval
voor 1 december, respectievelijk voor 1 november, 1 februari, 1 mei en 1
augustus voor diegenen die per kwartaal betalen.

7.5 Afwijkende betalingswijze
Indien u niet kunt voldoen aan bovenstaande betalingscondities, dan kunt u
schriftelijk een verzoek tot een afwijkende betalingstermijn indienen. Dit verzoek
dient u te richten aan het bestuur van de vereniging en moet ontvangen zijn vóór 1
september van datzelfde jaar. Het bestuur geeft u hierop schriftelijk uitsluitsel;
vervolgens is deze beslissing bindend.
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7.6 Nieuwe leden
Uiterlijk voor 1 augustus van ieder jaar dient eenieder nieuw lid te zijn ingeschreven
d.m.v. een inschrijfformulier. Indien het lidmaatschap later dan 1 september ingaat,
zal de zogenaamde contributieladder van toepassing zijn: voor iedere maand zal er
een evenredig deel van de contributie in mindering worden gebracht met een
minimale contributie van de verschuldigde contributie per kwartaal voor de
betreffende leeftijdsgroep (m.u.v. de 5-jarigen en F-pupillen).

7.8 Opzeggingen
Uiterlijk voor 1 juni van ieder jaar dienen opzeggingen voor het komende seizoen
schriftelijk (mag per e-mail secretaris@svvaassen.nl ) kenbaar te zijn gemaakt
aan de secretaris van de vereniging. Indien er later dan 1 juni opgezegd wordt zal
het gehele contributiebedrag verschuldigd zijn.

8.

Boete reglement S.V. Vaassen

8.1 Algemeen
Wekelijks ontvangt de vereniging van de KNVB een overzicht per lid van de in
rekening gebrachte boete inzake overtreding van de KNVB-regels in de ruimste zin.
De kosten van deze boete wordt direct ten laste gebracht in de rekening-courant van
onze vereniging. Vervolgens wordt er maandelijks door de KNVB automatisch
geïncasseerd.
Voorbeelden van boetes zijn: gele kaarten, rode kaarten, niet opkomen als team bij
wedstrijden, staken van de wedstrijd, belediging van scheidsrechter door leider,
trainer of grensrechter etc.
De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Als
uitgangspunt geldt te allen tijde dat de overtreder betaalt! Dat wil zeggen dat
de speler, trainer, leider, grensrechter of elftal de boete zal moeten betalen.

8.2 Betaling
Zodra het wekelijkse KNVB-overzicht is ontvangen, wordt de opgelegde boete
middels een overzicht beschikbaar gesteld aan de leider(s) van het elftal en via hen
in rekening gebracht aan het desbetreffende lid.

8.3 Betalingstermijn
Iedere boete dient uiterlijk 30 dagen na het beschikbaar stellen aan de leider(s)
van het elftal door het desbetreffende lid te zijn voldaan. Niet betaalde boetes
zullen afgehandeld worden volgens dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in het
contributiereglement of worden ingehouden op de jaarlijks aan de diverse elftallen
beschikbaar gestelde financiële middelen.
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8.4 Schorsing
Het verenigingsbestuur behoudt, in geval van niet betalen, altijd het recht
tot schorsing van het desbetreffende lid op ieder moment.

9.

Rol ouders

S.V. Vaassen stelt het op prijs dat ouders blijk geven van hun belangstelling voor zoon
of dochter. Ga dus zoveel mogelijk mee naar zowel uit- als thuiswedstrijden om uw kind
te zien spelen. Dit stimuleert niet alleen de kinderen maar ook de contacten tussen de
vereniging en de ouders, hetgeen door ons als belangrijk wordt ervaren. Wees tijdens
de wedstrijden positief en enthousiast. Dit komt de spelvreugde van de kinderen ten
goede. Laat het coachen over aan de leiders en trainers.

10. Vrijwilligers
Het bestaan van onze vereniging valt en staat met de bereidheid van vrijwilligers!
Steun deze vrijwilligers, zij maken het mogelijk voor uw kind de sport te beoefenen.
Bij de jeugdafdeling bestaat er altijd behoefte aan vrijwillig(st)ers die graag
een steentje bij willen dragen om de jeugd hun hobby uit te laten oefenen.
Indien u interesse heeft om als vrijwilliger(ster), in welke vorm dan ook, enkele uren
per week vrij te maken voor S.V. Vaassen, neem dan gerust contact op met een
van de leden van de Jeugdcommissie.
Wij zullen uw getoonde interesse zondermeer invulling kunnen geven.
Bij voorbaat dank!!

11. Evenementen / acties
Elk jaar organiseert de jeugdafdeling een aantal acties om extra geld binnen te
krijgen voor het organiseren van diverse activiteiten voor onze jeugd.
Bij evenementen/ acties, georganiseerd door vrijwilligers worden de leden geacht
hieraan hun medewerking te verlenen om zo saamhorigheid te bewerkstelligen.

12. Programma wedstrijden
Om de week wordt door de leider het wedstrijdprogramma uitgedeeld. Indien dit
onverhoopt niet mocht gebeuren, neem dan zelf initiatief en informeer voor de
wedstrijd.
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13. Activiteiten commissie
Vanzelfsprekend draait het vooral om voetballen bij S.V. Vaassen. Toch kan er niet
altijd gevoetbald worden (bijv. tijdens de winterstop). Daarnaast is het goed voor de
betrokkenheid bij de club om activiteiten te doen met elkaar die soms niets of weinig
met voetballen te maken hebben.
Daarom proberen we met een aantal vrijwillig(st)ers er elke keer weer iets van te
maken. Zoals het Sinterklaasfeest en aan het einde van het voetbalseizoen een
afsluitingsuitje/kamp.

14. Pupil van de week
Tijdens diverse thuiswedstrijden van “het eerste” is een van onze pupillen “Pupil
van de week”. Hij of zij wordt die dag ruim voor aanvang van de wedstrijd met
zijn/haar ouders ontvangen in het clubhuis. Terwijl de ouders een kop koffie krijgen,
gaat de pupil naar de selectie.
De pupil zal vervolgens de gehele middag bij de selectie blijven. Hij of zij maakt de
voorbespreking en warming-up mee. Verzorgt de aftrap en staat de trainer bij in de
dug-out tijdens de wedstrijd. Na afloop mag de pupil mee delen in de blijdschap, of
het verdriet, om zich vervolgens naar het clubhuis te begeven voor de derde helft.
Hij of zij krijgt dan nog een frietje en limonade aangeboden, en natuurlijk, om de
tips van de trainer nog eens thuis te oefenen, een bal.

16. Gevonden voorwerpen
Indien bij de schoonmaak van de kleedkamers spullen achterblijven worden ze
bewaard bij Jos Mulder. Men kan bij hem kijken of zijn of haar achtergebleven
spullen er nog zijn en meenemen.

17. Kantine commissie
Het is in het clubhuis niet toegestaan te roken en voor 12.00 uur alcoholische
dranken te verstrekken. De barmedewerkers hebben het recht te stoppen met
serveren.

18. Algemene mededeling voetbalsport
De verloedering van de voetbalsport krijgt aandacht in alle lagen van de bevolking
en op ieder politiek niveau. Het beeld dat de maatschappij heeft over deze mooie
sport wordt slechter en slechter. Zeker mede veroorzaakt door de gewelddadige
optredens van de supportersgroepen van het professionele voetbal.

Helaas moeten wij erkennen dat ook het amateurvoetbal niet verschoond blijft
van deze negatieve invloeden. Zelfs bij S.V. Vaassen hebben we te maken met
vandalisme, verbaal en non-verbaal geweld. Algemeen geldende gedragsnormen
schijnen op en om het voetbalveld vergeten te worden. Hierbij moeten vooral
scheidsrechters en kaderleden / vrijwilligers het ontgelden.
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Het sporten bij onze vereniging en het vertoeven op ons sportcomplex mag niet
uitmonden in asociaal gedrag. Bovendien is het de plicht van de vereniging, haar
leden en het bestuur in het bijzonder, om mede als voorbeeld voor de jeugd haar
leden tegen zichzelf in bescherming te nemen.

19. Sponsoring
Sport en sponsoring zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sport staat voor
ontspanning, presteren, plezier, een goede gezondheid en samenwerking. Zaken
waarmee bedrijven zich graag willen associëren. Daarnaast geeft sponsoring een
uitstekende invulling om reclame doelstellingen van een bedrijf te ondersteunen. Bij
S.V. Vaassen zijn de mogelijkheden ontelbaar; van wedstrijd- of bal sponsor,
bordsponsor langs het hoofdveld waar wekelijks vele vaders, moeders, opa's en
oma's uit de hele regio te vinden zijn, tot reclame in de kantine of website. Daarnaast
zijn er ook mogelijkheden om u te binden aan bijvoorbeeld de jeugdafdeling of een
elftal.
Bent u geïnteresseerd om sponsor van S.V. Vaassen te worden op wat voor een
manier dan ook? Stuur dan een mail naar: secretaris@svvaassen.nl.

20. Tot slot
S.V. Vaassen hoopt dat u veel informatie uit dit boekje zult halen. Bewaar het dus
goed als naslagwerk. Rest ons u een sportief en vooral een plezierige voetbalcarrière
toe te wensen bij onze vereniging.
Adres, website en telefoonnummer
Clubhuis S.V. Vaassen:

Sportpark “De Kouwenaar”
Woestijnweg 67
8172 CN Vaassen
0578-572285

Correspondentieadres:

Secretariaat S.V. Vaassen
Postbus 124
8171 AC Vaassen

Website:

www.svvaassen.nl

S.V. Vaassen is opgericht op 12 juni 1920. De voetbalclub is gehuisvest op het
sportpark “de Kouwenaar” waar we, zoals we met veel trots kunnen zeggen, over
een uitstekende accommodatie beschikken.
De clubkleuren zijn blauw/wit shirt, witte broek en blauwe kousen.
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