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Aan: Coördinator, leider, trainer        
Onderwerp: Aandachtspunten nieuwe seizoen voor coördinator, leider en trainer. 
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Algemeen 
• Overleg met coördinatoren en leider/trainer inplannen één week voordat de competitie begint. 

• Voor aanvang van elk nieuw seizoen communiceren we onderstaande punten en waarmee de 
belangrijkste vragen kunnen worden beantwoord.  

• Mocht je nog aanvullingen op dit document willen aanbrengen, laat het ons weten, om zo binnen 
onze vereniging een effectief en vooral sportief voetbalseizoen mogelijk te maken.  

 

Aan- en afmelden tijdens een competitie- of bekerwedstrijd 
Aan- en afmelden voor en na een wedstrijd bij het secretariaat in de kantine. Wij weten dan dat je er 
bent of weggaat. Is een uitwedstrijd afgelast kunnen wij dit ook aan jullie doorgeven. 
Bij uitwedstrijden op een doordeweekse avond moet men er rekening mee houden dat de kantine 
alleen open is bij thuiswedstrijden of op verzoek indien dat noodzakelijk is. 
Afspraak: wij verzamelen in de kantine bij uitwedstrijden voordat we vertrekken (Zie bijlage Wat er van 
je wordt verwacht). 
 

AED - EHBO 
Er is een AED in de gang geplaatst bij de kleedkamers. Als de kantine dicht is kan je daar als leider trainer 
gebruik van maken bij noodgevallen. Zodra je de AED aanzet volg je instructies op die het apparaat 
meldt. 
In de EHBO-ruimte tussen scheidsrechter kleedkamer 1 en kleedkamer 1 is een EHBO-koffer aanwezig. 
De EHBO-ruimte is te betreden met de sleutel die ook toegang geeft tot de buitendeur van de gang van 
de kleedkamers. Er is een EHBO koffer aanwezig in de kantine. Bij een gesloten kantine bestaat er dus 
altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van de EHBO koffer.  
In de EHBO koffer is een sleutel van het grote buitenhek voor het openen van het grote toegangshek 
voor de ambulance. Na gebruik weer terugleggen.  
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de EHBO koffer / EHBO ruimte  graag via email adres 
sportparkbeheer@vvrozenburg.nl een melding maken, zodat het terreinbeheer gebruikt materiaal kan 
aanvullen. 
 

Boetes 
• Alle opgelegde boetes die een team of individueel speler krijgt, zal ook bij dit team of speler 

verhaald worden. 
Voorbeelden zijn: boetes voor het niet opkomen dagen van een wedstrijd, rode kaarten, gestaakte 
wedstrijd etc. 

• Leiders melden aan de coördinatoren een gegeven rode kaart met vermelding van de wedstrijd, 
naam en geboortedatum speler en de reden van de kaart.  

De coördinator neemt direct contact op met Bert van der Vecht afdeling tuchtzaken van vv Rozenburg 
per e-mail (secretaris@vvrozenburg.nl) met vermelding van de gegevens i.v.m. de te volgen procedure 
bij de KNVB tuchtcommissie. 
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Contributie 
• Contributie gaat via de automatische incasso in augustus (ClubCollect). Regel is dat ieder lid de 

contributie op tijd betaald. Wie na een aantal herinneringen niet betaald heeft kan niet deelnemen 
aan wedstrijden en trainingen. Deze speler wordt in Sportlink geblokkeerd en is dan niet te 
selecteren.  

• Wanneer een team een speler laat meespelen terwijl hij in Sportlink is geblokkeerd kan de 
vereniging het team uit de competitie laten nemen of volgt een disciplinaire maatregel door de 
KNVB. Dit geld ook als een teamspeler meedoet die niet lid is. 

 

Contactgegevens 
Op de website zijn links bovenin onder contact/contact overige/ alle contact gegevens geplaatst. 
 
Info voor TV in de kantine Krijnie van der Sluis e.sluis52@upcmail.nl 
Kantine    Karin de Heer  kantine@vvrozenburg.nl 
CLubTV    Bert van der Vecht secretaris@vvrozenburg.nl 
Ledenadministratie  Mariska de Borst ledenadministratie@vvrozenburg.nl 
Scheidsrechter coördinator vacant   scheidsrechter@vvrozenburg.nl 
Tenue en materiaalbeheer Arie Doornhein  Facilitairezaken@vvrozenburg.nl 
Sponsoring    Ton de Groot  sponsorzaken@vvrozenburg.nl 
Tuchtzaken en  
Vertrouwenspersoon  Moline Geuvers vog@vvrozenburg.nl 
Thee en limonade  Mike spithoven   
Verplaatsen wedstrijden wedstrijdsecretaris vvrozenburg@upcmail.nl 
Wedstrijdverslagen  Website  redactiewebsite.vvrozenburg@gmail.com 
 
 

Contactinformatie vrijwilligers 
Vrijwilligerslijst wordt door vacant verzorgd en geplaatst op de website. Op de website zijn 
rechts bovenin onder contact/contact overige/ alle contact gegevens geplaatst. 
 

Douchen meisjes 
Bij een wedstrijd/training kunnen meisjes die in een jongensteam spelen douchen in kleedkamer 3 
bestemd is meisjes. 
Er zit een knop aan de binnenzijde van kleedkamer 3 om de deur af te sluiten. 
 

Kleding training en thuiswedstrijd 
Trainers wordt gevraagd om passende kleding te dragen tijdens trainingen en wedstrijddagen. 
Met passend wordt bedoeld geen spijkerbroek maar bijvoorbeeld trainingsshirt en trainingsbroek o.i.d. 
Het wedstrijdprogramma hangt bij binnenkomst in het gele en paarse publicatiebord rechts van de 
trappen naar de kantine. 
Controle materialen tijdens het seizoen. Bijvoorbeeld vieze hesjes die niet meer zijn schoon te krijgen. 

mailto:e.sluis52@upcmail.nl
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Geef ook door als je niet komt trainen dan zijn de vrijwilligers in de kantine ook op de hoogte, stuur dan 
bijtijds een email naar Paul de Heer onze terreinbeheerder: sportparkbeheer@vvrozenburg.nl 
Laat geen waarde volle spullen achter in de kleedkamers! 
 

Materialen, tenue en overige kleding 
Kleding en materialen kunnen in overleg met Arie Doornhein, Richard Kruithof gekocht/besteld of 
omgeruild worden. 
Bij beëindiging lidmaatschap kunnen bij bovenstaande mensen de in bruikleen gekregen kleding 
ingeleverd worden. Donderdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur.  
 

Voetbaltenue 
Als je spelend lid wordt krijg je een tenue van de vereniging, is je tenue te klein of stuk (niet door eigen 
schuld) dan kun je het omruilen. Hiervoor moet je per jaar boven op de contributie een extra bedrag 
betalen. Gesponsorde teams zullen apart benaderd worden en in de meeste gevallen mogen zij in de 
huidige tenues blijven spelen. Wanneer er een tenue kapot is kan je dit omruilen via de vereniging. 
Indien je een sponsor hebt gevonden voor je team dan moet je contact opnemen met de 
sponsorcommissie email: sponsorzaken@vvrozenburg.nl 
NB: 
Niet uit eigen beweging sponsors benaderen, maar vooraf contact opnemen met 
sponsorzaken@vvrozenburg.nl 
 

Overschrijvingen en lidmaatschap 
Aanmelden lidmaatschap d.m.v. formulier (te downloaden vanaf de website). Einde lidmaatschap 
schriftelijk bij de leden administratie. Het is gebruikelijk dat men zich dan afmeldt bij de 
ledenadministratie op dezelfde wijze als aanmelden. Indien wij de bevestiging schriftelijk of per mail 
hebben ontvangen kunnen wij de leden definitief uitschrijven. 
Indien U geen lid bent van de vereniging en een functie verricht als vrijwilliger kunt u bij de 
ledenadministratie een inschrijfformulier invullen, deelname is kosteloos. 
Aanmelden en wijzigingen lidmaatschap en overschrijvingen kunnen op donderdagavond vanaf 19.00 
uur in de kantine worden behandeld of per email naar: ledenadministratie@vvrozenburg.nl 
 

Overzicht teams 
Ieder jaar wijzigen er mobiele nummers, adressen en emailadressen en heel veel mensen vergeten dit 
aan onze vereniging door te geven. 
Aan het begin van ieder seizoen wordt een spelersoverzicht aan de leiders trainers toegezonden met het 
verzoek dit overzicht te actualiseren. Zo houden we de gegevens voor iedereen up-to-date. Dit is van 
essentieel belang voor een goede communicatie binnen de vereniging. 
 

Scheidsrechterinformatie 
Scheidsrechters zijn in principe geregeld voor zaterdagen, maar elk team dient zelf een back-up te 
regelen als de scheidsrechter niet komt opdagen. Op woensdagavond zal in sportlink de scheidsrechter 
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ingevoerd worden. Is er geen scheidsrechter ingevuld bij je team dient een thuisteam zelf een 
scheidsrechter te verzorgen. 
Voor informatie klik naar http://www.voetbal.nl  
Via deze site is te zien welk team er een scheidrechter heeft. Indien niets vermeld staat dient de 
betreffende leider/trainer zelf voor een scheidsrechter te zorgen. Denk hierbij aan de mogelijkheid een 
beroep te doen op de ouder/verzorger.   
De leider/trainer neemt tijdens de wedstrijd contact op met de (jeugd)scheidsrechter om samen de 
uitslag in de KNVB-wedstrijdzaken app in te vullen. Het kunnen jeugdscheidsrechters zijn en hebben 
begeleiding nodig. 
De scheidsrechter-coördinator (functie vacant) zorgt voor de indeling. Elk seizoen wordt er een 
scheidsrechter cursus gegeven voor komen jeugdscheidsrechters. Vragen of aanvragen voor een 
scheidsrechter kan je mailen naar vacant 
 

Snipperdagen veld 
In de categorie B-veldvoetbal is het per seizoen mogelijk per team voor één wedstrijd een snipperdag 
aan te vragen.  
• Verzoeken tot vrijstelling door de inzet van een snipperdag worden in de periode van start competitie 
tot en met het eerste volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die in die 
periode zijn vastgesteld, met een maximum van één wedstrijd per seizoen per team.  
• Voor een bekerwedstrijd kan geen snipperdag worden aangevraagd. 
• Een verzoek om gebruik te maken van een snipperdag wordt alleen in behandeling genomen als dit 
verzoek op dinsdag 12.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijd, op het betreffende steunpunt aanwezig is. 
• Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 21 september t/m 31 december mogen in 
onderling overleg verplaatst worden, maar moeten uiterlijk 31 januari 2022 gespeeld zijn. Wedstrijden 
die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst 
worden, maar moeten gespeeld zijn voor 22 juni 2022. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór 
de oorspronkelijke speeldagdatum. 
 
Kun je op het laatste moment op zaterdag niet kan voetballen dan de volgende personen inlichten: 
-  Coördinator van de afdeling: 
-  Karin de Heer i.v.m. kantine (kantine@vvrozenburg.nl)  i.v.m. bar bezetting. 
-  Scheidsrechter coördinator scheidsrechter@vvrozenburg.nl  Hij kan dan een scheidsrechter 

ergens anders inzetten. 
-  Mike Spithoven i.v.m. thee limonade 
 

Speelgerechtigde spelers 
• De trainer en/of leider stelt alleen spelers op die speelgerechtigd zijn. 

• Bij schorsingen, uitsluitingen, niet betalen van boetes a.g.v. rode kaarten en het niet voldoen van de 
betalingsplicht van contributie is het niet toegestaan te trainen en competitiewedstrijden te spelen. 
Eventueel wordt de speler geblokkeerd in Sportlink. 

• Spelregelbewijzen, spelerspassen vanaf JO12 (digitaal) dienen door de trainer/leider te worden 
gecontroleerd tijdens de wedstijddagen. Zijn de pasfoto’s correct aangeleverd! 

 

http://www.voetbal.nl/
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Spelerstekort 
In de per email verzonden overzicht per team staan de telefoonnummers van de leiders/trainers uit de 
diverse afdelingen. Indien je spelers te kort komt voor een wedstrijd kan je de andere leiders/trainers 
bellen om spelers voor je team aan te vullen. Uitstellen van wedstrijden komen vooral voor in vakantie- 
periodes, dit moet dus ver van tevoren kenbaar gemaakt worden aan het wedstrijdsecretariaat. Dus 
trainers/leiders kunnen voor de vakantieperiode gaat beginnen al een lijst maken wie er allemaal 
ontbreken. 
 

Team foto 
De team foto voor op de site van v.v. Rozenburg kan je sturen naar 
redactiewebsite.vvrozenburg@gmail.com 
Wel graag alle voornamen en achternamen van de geportretteerde meezenden. 
De foto is natuurlijk ook leuk voor de TV in de kantine, deze kan je sturen naar Krijnie van der Sluis. Haar 
email adres is:  e.sluis52@upcmail.nl 
 

Toernooien  
Bij vv Rozenburg vinden in beginsel geen toernooien plaats. Indien er een uittoernooi is dient dit eerst 
aangevraagd te worden bij de coördinatoren. Niet afzonderlijk inschrijven voor activiteiten en daarna 
een bijdrage vragen is niet volgens de regels.  
 

Trainingsschema en trainingen 
1. Aan het begin van het seizoen wordt er een trainingsschema gepresenteerd. 

Alle trainers dienen zich aan de tijden van dit schema te houden. Als men van het training schema af 
wil wijken dient er contact te worden opgenomen met de coördinator/TC. 

2. Na de training verlaat ieder team het veld en ruimt het op zoals het is aangetroffen en schakelt als 
laatste team indien nodig het licht uit op het trainingsveld. Zorgt ervoor dat de doelen van het veld 
zijn verwijderd. Zorg dat je ook de ballen die in de sloot zijn geschoten weer eruit haalt tijdens de 
wedstrijden en trainingen 
De sleutel van de doeltjes zijn achter de bar te verkrijgen, om de netten te laten zakken/ophalen 

3. De kleedkamers dienen schoon te worden achtergelaten na het einde van de wedstrijd/training. De 
leider/trainer dienen steekproefsgewijs te controleren en bij het niet nakomen van de regel het 
team hierop aan te spreken. Is een kleedkamer bij binnenkomst niet schoon meldt dit dan aan het 
wedstrijdsecretariaat, zodat we kunnen proberen om het juiste team aan te spreken.  
Lees de huisregels op de bordjes in de kleedkamers! 

 

Wedstrijden, voor, tijdens en na afloop 
Als je een wedstrijd speelt op veld 1, 2 of 3 en je bent het laatste team dat in de JO8 t/m JO-12 op dit 
veld speelt, dan graag na de wedstrijd de doeltjes op het asfalt naast het veld plaatsen. 
 

In de rust 
1. De leiders/ trainers zullen zelf thee en limonade verzorgen op een doordeweekse wedstrijd voor de 

tegenstander en het eigen team. 

mailto:redactiewebsite.vvrozenburg@gmail.com
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2. Op zaterdagen wordt bij voldoende elftallen de thee en limonade verzorgd door de v.v. Rozenburg. 
Incidenteel zullen de leiders/ trainers de thee/limonade zelf moeten verzorgen. Een document hoe 
e.e.a. dient te worden uitgevoerd hangt in het verblijf van het terreinbeheer. 

3. Kleedkamers gaan niet op slot. Achter de Bar zijn kluisjes waar per team de waardevolle spullen in 
opgeborgen kunnen worden. 

4. 15 min. voor aanvang van competitiewedstrijden dienen de velden m.b.t. de dan te spelen 
oefenwedstrijden/trainingen te worden vrijgegeven voor het team wat gaat starten op het veld. 

5. Laat kinderen in het ballenhok niet de ballen oppompen. Kinderen pompen de ballen te hard op, dit 
is niet goed voor de ballen. 

Wedstrijden uitstellen 
Voor het niet laten doorgaan (verplaatsen) van een wedstrijd geldt dat dit uiterlijk maandag voor 17:00 
uur bij het wedstrijdsecretariaat bekend moet zijn zodat dit dan nog aan de KNVB kan worden 
doorgegeven. Hiervoor kunt u voor de teams in alle teams bij een coördinator Vacant email: melden. 
Email: Vacant 
Indien een wedstrijd te laat afgemeld wordt bij de KNVB, brengt de KNVB een boete in rekening, deze 
boete wordt verhaald op je team. Let op! Voor 1-3-2022 maximaal 1x uitstellen. Dit geldt niet voor 
bekerwedstrijden. 
 
Indien na maandag 17.00 uur de melding wordt gemeld geldt de volgende regel: 
Je kunt de wedstrijd alleen verplaatsen na onderling overleg met de tegenstander. Dit kan naar een 
doordeweekse avond binnen een week. 
Op onze vereniging kan het inhalen van een uitgestelde wedstrijd alleen op woensdag- en 
donderdagavond e.e.a. in overleg met de wedstrijdsecretaris 
Deze stelt de dag en het veld vast waarop gespeeld kan worden. 
Ook voor oefenwedstrijden zijn de woensdag- en donderdagavond vaste avonden om oefenwedstrijden 
te spelen. 
Aanvragen van oefenwedstrijden bij de wedstrijdsecretaris van de betreffende afdeling minimaal een 
week van tevoren i.v.m. aanpassen sportlink veld -en kleedkamerindeling en bezetting kantine. 
Aanvragen via de wedstrijdsecretaris  

- Per week is er 1 wedstrijd per veld beschikbaar, afhankelijk van de aanwezige lengte van de dag, 
indien het te donker wordt kunnen maar 2 wedstrijden per week gespeeld worden. 

 
De leider/trainer dient zelf contact op te nemen met de tegenstander om de wedstrijd te verplaatsen. 
Dit uiteraard terugkoppelen met de wedstrijdsecretaris per email. 
De wedstrijdsecretaris geeft de wijzigingen door aan de KNVB., als dit is goedgekeurd wordt de site 
automatisch aangepast. 
 

Wedstrijdverslag 
Wedstrijdverslagen kunnen worden gemaild naar redactiewebsite.vvrozenburg@gmail.com 
Er is voor ieder team een apart deel ingericht waar de informatie per team ingezet kan worden. 
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Wat wordt er van je verwacht 
 

 


