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1 HISTORIE
De beginjaren ’30 en ‘40
Het begon allemaal in 1932…
Op 1 mei 1932 is er in Café Guns (later Concordia), nabij de huidige spoorwegovergang, een
oprichtingsvergadering georganiseerd door Driek Roosen (voorzitter), Piet van Gils (secretaris), Willem
Immers, Jan van Werde en Thieu Valkenburg waaruit de voetbalclub “Traplust” is ontstaan. Al gauw
werd de naam echter veranderd in EDO wat staat voor: “Eendracht Doet Overwinnen”. De
verenigingskleuren waren evenals heden nog: Oranje Shirt en Zwarte Broek.

Het eerste voetbalveld werd in 1932 door de vereniging zelf aangelegd op een zandvlakte gelegen op
de zogenaamde Schietberg, enkele honderden meters achter de hedendaagse woonwijk “El Pinar”
richting Someren. In 1934 werd een nieuw voetbalveld betrokken achter Café Lammers (nu
Meidoornstraat) en vanaf 1938 werd er gevoetbald op een veld direct rechts achter de
spoorwegovergang waar nu veld 2 ligt. De vereniging telde in 1937 12 leden, 15 aspirant leden en 54
donateurs.
Gevoetbald werd er vanaf 1934 onder de vlag van de RKVB en EDO kwam uit in de 3e klasse. In 1938
werd de eerste trainer aangesteld, Dhr. Kempeneer die als spoorwegbeambte in Maarheeze te werk
was gesteld. In 1940 moest het bestuur het besluit nemen om het team terug te trekken uit de competitie.
-5-
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Vanwege de dienstplicht in de oorlog kon men immers niet meer over voldoende spelers beschikken.
In 1947 kende EDO haar eerste grote succes: de overwinning in het Burgemeester Van Schaijk
Toernooi. In een spannende finale werden De Kraanvogels uit Soerendonk, op het neutrale terrein van
Sterksel, in de verlenging met 2-1 verslagen.
De naoorlogse jaren ’50 en ‘60
Na de oorlogsjaren groeide de vereniging. In de 50’er jaren werd de eerste terreinverlichting
aangebracht met 6 lampen van 200 Watt. Tweedehands houten telefoonpalen werden gekocht,
lampenkappen werden door Piet Vrijsen gemaakt en de bekabeling werd gemaakt uit Engelse kabel uit
de oorlogsjaren. Ook werd in de 50’er jaren een verbouwing doorgevoerd bij clublokaal Guns, waardoor
men de beschikking kreeg over twee kleedlokalen, echter nog zonder stromend water. Men moest zich
dus in zomer en winter buiten wassen met koud water.
Het eerste kampioenschap werd in 1953 behaald, spelend in de 2e klasse district Eindhoven. Er werd
helaas niet gepromoveerd omdat de promotiewedstrijd in en tegen Eindhoven, voor maar liefst 15.000(!)
toeschouwers, met 11-1 werd verloren. Deze promotiewedstrijd was een voorwedstrijd voor de wedstrijd
EHV tegen RCH die speelden om het landskampioenschap.
In de beginjaren 50 sloot ook de andere voetbalvereniging in het dorp, RODA (Recht Op Doel Af), zich
aan bij EDO en rond 1955 werd de naam EDO vervangen door de meer neutrale naam Rooms
Katholieke Voetbal-Vereniging Maarheeze (RKVV Maarheeze).
In 1960 werd een nieuw speelveld in gebruik genomen langs de A. Philipsweg, gelegen op het huidige
industrieterrein “t Rondven”. Dit bleek noodzakelijk omdat het nog wel 3 a 4 jaar zou duren voordat het
nieuwe sportpark “De Romrijten” aangelegd zou gaan worden en het toenmalige speelveld te slecht
werd. In 1960 nam ook Harrie Wouters de voorzittershamer over van Cor Teeven, een functie die Harrie
bijna 25 jaar lang voor de vereniging zou vervullen.
Sportieve hoogtepunten in de jaren 60 waren de viering van het 2e kampioenschap in 1962 en het
behalen van de finale om de A. Schröderbeker in 1963. De finale werd helaas met 3-1 verloren tegen
vv Den Dungen.

Het eerste clubblad van de voetbalvereniging “De Oranje-Zwart kroniek” wordt in 1966 opgericht. In
ditzelfde jaar 1966 werd gestart met de aanleg van het huidige sportpark “De Romrijten”. Het zou echter
nog jaren duren alvorens er op het nieuwe hoofdveld gevoetbald zou mogen worden.
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Groei-jaren ’70 en ‘80
De jaren ’70 stonden in het teken van verdere groei, zowel qua grootte alsook qua prestaties. Beginjaren
‘70 telde onze vereniging 86 seniorenleden, 72 juniorenleden en 40 ondersteunende leden. In 1978
groeide dit bestand al uit naar 318 leden. Het nieuwe sportpark “De Romrijten” werd in 1976 feestelijk
geopend met onder meer een openingswedstrijd tegen MVV met in de gelederen de legendarische
profvoetballer, Willy Brokamp. Het nieuwe sportpark bestond uit een hoofdveld, 2 bijvelden en een
verlicht trainingsveld, verder de kantine en maar liefst 5 kleedlokalen. Dre Verweerden werd aangesteld
als eerste kantinebeheerder en Jac Boelens als eerste terreinknecht.

En ook op sportief vlak groeide vv Maarheeze. Zowel het eerste alsook het tweede team werden in
1971 kampioen en een jaar later vierde ons eerste elftal met wederom een kampioenschap, de promotie
naar de 4e klasse KNVB. In 1976 stoomde ons vaandelteam, onder leiding van trainer-speler en oudprof Loek Chatrou, met het 5e kampioenschap, zelfs door naar de 3e klasse KNVB. Waarna het in 1979
een stapje terug moest doen met degradatie naar de 4e klasse.

In 1973 wordt afscheid genomen van clublokaal Concordia. Ongeveer 40 jaar waren To, Cis en Jan
Guns de gastvrouwen en gastheer van de vereniging geweest. Het nieuwe clublokaal wordt Café
Broods, gelegen aan de Kerkstraat.
In 1980 wordt de kleedaccommodatie uitgebreid met 3 lokalen tot in totaal 8 stuks en worden door
aannemersbedrijf Jan van Zon en de inmiddels opgerichte supportersvereniging “Club van 50” twee
dug-outs geschonken langs het hoofdveld.
Het 50-jarig bestaan in 1982 wordt met een twee dagen durend feestprogramma uitbundig gevierd met
als hoogtepunten de ontvangst van het bijna nog geheel in leven zijnde oprichtingsbestuur, een
drukbezochte receptie en een grandioze feestavond. In 1983 gaat clubblad “Op de stip” over in de
huidige “Kalberger”.
-7-
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In 1986 volgt een uitbreiding van de kantine en de bestuurskamer. Met man en macht wordt er door
vele verenigingsleden aan gewerkt en in augustus 1986 heeft de toenmalige burgemeester, mevr. De
Jong-Crajé, de feestelijke opening verricht.
In 1987 wordt ons eerste Internationale jeugdtoernooi georganiseerd. De opening gebeurde door de
burgemeester samen met de doelman van PSV en het Nederlands elftal, Hans van Breukelen. Voor het
eerst kwamen ook teams uit Duitsland en Frankrijk in Maarheeze voetballen.
Voor zijn vele verdiensten voor de club werd Lenda Bennour in 1989 verkozen tot eerste “Man van het
Jaar” en in hetzelfde jaar werd ook het tweede verlichte trainingsveld aangelegd.
Promotie-jaren ’90 en 2000
In de jaren ’90 werd gestaag verder gebouwd aan de vereniging en aan de accommodatie.
Het damesvoetbal deed zijn intrede binnen de vereniging met een veelbelovende start in 1990 en het
zou 10 jaar lang een volwaardige afdeling binnen de vereniging vormen.
In 1992 werd het 60-jarig bestaan groots gevierd met o.a. een jubileum-wedstrijd tussen een regioteam
van Maarheeze-e.o. en PSV met o.a. Romario, Kalusha en Popescu binnen de gelederen. Onder het
toeziend oog van meer dan 5.000 toeschouwers moest Maarheeze het onderspit delven met 0-11.
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Na meer dan 20 jaar wordt ons vaandelteam weer kampioen en promoveert in 1998 naar de 5e klasse.
In 2000 volgt wederom een kampioenschap en promotie naar de 4e klasse is een feit. In 2000 verhuist
vv Maarheeze als gevolg van een herindeling van de KNVB van Zuid 1 naar Zuid 2. Onder leiding van
trainer Sjef Bongers wordt in 2002 wederom een kampioenschap gevierd en vv Maarheeze stoomt door
naar de 3e klasse, waaruit het een jaar later weer degradeert naar de 4e klasse. In 2005 pakt Maarheeze
de kampioenstitel onder leiding van trainer Toon Smulders en is binnen een jaar weer terug in de 3e
klasse. In 2006 speelt Maarheeze dankzij een periodetitel zelfs nacompetitiewedstrijden voor promotie
naar de 2e klasse, echter na verlies blijft men in de 3e klasse waaruit het in 2008 na het spelen van
promotie/degradatiewedstrijden degradeert.
De accommodatie werd in deze jaren door zelfwerkzaamheid van vele vrijwilligers en sponsoren verder
vervolmaakt. In oktober 1999 is de officiële opening van een overdekte staantribune en werd er
bestrating rond het hoofdveld aangelegd. In 2006 werden de kleedlokalen en toiletten in de
zomerperiode grondig gerenoveerd. De bestaande lokalen werden in zijn geheel gestript en daarna
volledig betegeld. De staantribune werd in 2008 omgebouwd tot een fraaie zittribune en bij het hoofdveld
werden nieuwe dug-outs geplaatst. Door aanschaf van een elektronisch scorebord werd het hoofdveld
in 2010 verder verfraaid.
Het huidige decennium
Rond 2010 is vv Maarheeze uitgegroeid tot een vereniging met ca 430 leden. Het heeft met een hechte
supportersgroep, een grote groep vrijwilligers en een fanatieke VUT-werkploeg een stevige en
betrokken basis. Eensgezind wordt er verder gebouwd aan de vereniging.
Op 1 mei 2012, de 80ste verjaardag van de vereniging, wordt gestart met de bouw van een
functionele overkapping boven het open terras aan de zijde van het hoofdveld. Deze wordt
gecompleteerd door een gladde betonvloer en voorzien van bijbehorend terras-meubilair. In 2013
wordt ook een extra fietsenstalling ingericht dicht bij de kantine en wordt een AED-apparaat

toegevoegd aan de accommodatie. De clubnaam wordt strak zichtbaar op het clubgebouw aangebracht.
In 2014 worden de douches grondig vernieuwd en voorzien van automatische doorspoelsystemen ter
voorkoming van “legionella” besmetting. De inspanningen van de sponsorcommissie leiden tot de
oprichting van een dubbele rij reclameborden langs het hoofdveld en in 2015 wordt de entreeboog als
ingang van het voetbalcomplex opgericht en deze wordt versierd met inspirerende afbeeldingen. Verder
wordt het materialenhok uitgebreid en gemoderniseerd.
In 2017 wordt, voorafgaand aan het 85-jarig bestaan, de wand tussen kantine en overkapping verwijderd
en vervangen door een functionele, opvouwbare glazen wand. Kantine en overkapping lopen hierdoor
vloeiend in elkaar over bij de viering van het 85-jarige bestaan. Tevens krijgt de kantine een ‘make-
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over” door o.a. het aanbrengen van een historische fotowand die 85 jaar clubgeschiedenis sfeervol in
beeld brengt en door de ereleden wordt onthuld.

In de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt door ons vaandelteam ook ieder seizoen deelname aan de
nacompetitie voor promotie afgedwongen, echter door verlies blijft men ook in deze periode in de 4e
klasse KNVB. In 2016-2017 wordt de eerste periodetitel gewonnen en via de nacompetitie wordt
promotie naar de 3e klasse bewerkstelligd.

In 2014 nemen een aantal dames het initiatief om te komen tot de wederoprichting van damesvoetbal.
Ook meisjes omarmen de voetbalsport en in 2015 bestaat het actieve ledenbestand van vv Maarheeze
uit meer dan 10% meisjes en dames. In 2017 wordt rond Hemelvaart gedurende 4 dagen het 85-jarig
bestaan gevierd met o.a. een voetbalclinic voor de eigen jeugd met medewerking van oudprofvoetballers Ernie Brandts, Jan Poortvliet en Willy van de Kerkhof.
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En de toekomst…
Heden ten dage is vv Maarheeze een bloeiende voetbalvereniging die met meer dan 500 leden is
uitgegroeid tot de grootste sportvereniging van Maarheeze. Wat ooit begon onder de naam EDO =
“Eendracht Doet Overwinnen” hebben de leden van vv Maarheeze in 85 jaar meer dan waargemaakt
getuige de voetbalprestaties door de jaren heen en getuige de accommodatie waar het tegenwoordig
de voetbalsport bedrijft van jong tot oud! Hier kunnen we dan met zijn allen ook bijzonder trots op zijn.
Dit zal ook de drijfveer voor de toekomst moeten blijven want met talentvolle en fanatieke voetballers,
een grote betrokkenheid en inzet van onze vrijwilligers, gesteund door enthousiaste supporters en onze
lokale sponsoren zal vv Maarheeze eensgezind op weg gaan naar haar 100-jarige bestaan!
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2 HOOFDBESTUUR

Staand v.l.n.r.: John van Erp, Peter Verton, Frank Rampen en Huub Timmermans
Zittend (DB) v.l.n.r.: Peter van der Pas, Pieter Gielen, Huub van der Linden en Stan van Velthoven

Functie

Naam

E-mail

Voorzitter (DB)

Huub van der Linden

voorzitter@vvmaarheeze.nl

Secretaris (DB)

Pieter Gielen

secretaris@vvmaarheeze.nl

Penningmeester (DB)

Frank Rampen

penningmeester@vvmaarheeze.nl

Accommodatiezaken/
wedstrijdzaken senioren

Huub Timmermans

wedstrijden-senioren@vvmaarheeze.nl

Technische zaken

John van Erp

technischecommissie@vvmaarheeze.nl

Sponsorzaken

Dennis Clijsen

sponsorcommissie@vvmaarheeze.nl

IT-support

Stan van Velthoven

IT-support@vvmaarheeze.nl

DB = Dagelijks bestuur
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3 JEUGD-AFDELING
3.1

JEUGDBESTUUR

Functie

Naam

E-mail

Voorzitter

Dennis Clijsen

jeugdvoorzitter@vvmaarheeze.nl

Coordinator JO15 t/m JO19

Roland Hulsbosch

Roland.Hulsbosch@veldhoven.nl

Coordinator JO9 t/m JO13

Ronny Pijnenburg

jeugdcoordinator@vvmaarheeze.nl

Coordinator Bambino’s, Mini’s, JO8 Robert vd. Broek

r_vandenbroek11@hotmail.com

Kleding en materialen

Dennis Clijsen

d.clijsen@gmail.com

Wedstrijdsecretaris

Ronny Pijnenburg

jeugdcoordinator@vvmaarheeze.nl

Coördinator
Internationaal Jeugdtoernooi

Ronny Pijnenburg

jeugdtoernooi@vvmaarheeze.nl

3.2

OVERIG

3.3
TRAININGEN
Ieder lid heeft recht op minimaal één keer per week te trainen. Meeste teams trainen twee keer per
week. De club heeft het streven om keepers vanaf JO13 een aparte keeperstraining aan te bieden.
Douchen na afloop van de training is gewenst. Bij het verlaten van het kleedlokaal na de training wordt
per team gezorgd voor het netjes achterlaten van het lokaal. Trainers mogen niet op eigen initiatief van
het definitieve trainingsschema afwijken, bijvoorbeeld naar een ander veld gaan.
3.4
AFGELASTINGEN
Hoe kun je vernemen of een training of wedstrijd wordt afgelast? Raadpleeg de website
(www.vvmaarheeze.nl). De trainer /leiders geven dit ook zo snel mogelijk door aan hun spelers.
Soms komen afgelastingen zo laat dat ze pas bekend worden vlak voor vertrek of aanvang training, dit
is helaas af en toe onvermijdelijk.
3.5
AFMELDINGEN
Voetballen is een teamsport. Daarom moeten spelers, die niet naar de training of naar een wedstrijd
kunnen komen, zich tijdig met opgave van reden afmelden. Studie kan een reden tot afmelding zijn. De
speler moet echter proberen zijn tijd zó in te delen dat school en voetballen goed samengaan.
Afmeldingen moet men tot het uiterste beperken: afwezigheid kan bij een groepssport de overige leden
beperken. Als je toch verhinderd bent, doe dan het volgende: Voor wedstrijden altijd afmelden bij een
van je leiders (minstens 2 dagen voor de wedstrijd), zodat de leider voor vervanging kan zorgen. Voor
trainingen altijd afmelden bij je trainer (er kunnen ook aanvullende afspraken gemaakt zijn dat er
afgemeld dient te worden bij de groepsleider.) Keepers melden zich voor de keeperstraining af bij de
keeperstrainer. Niet afmelden kan betekenen dat je zaterdags niet speelt.
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3.6
UITGANGSPUNT vv MAARHEEZE
Bij het indelen van de recreatieve teams wordt gestreefd naar een zodanige teamindeling waarbij het
team optimaal in balans is.
Bij vv Maarheeze kiezen we voor het spelplezier van spelers. Uiteraard letten wij er wel op dat een team
niet te hoog (dit kan demotiverend werken) en niet te laag (te weinig uitdaging) wordt ingedeeld. Na
afloop van de najaar competitie kan het bestuur in overleg met trainers/leiders beslissen om spelers in
een ander team in te delen en kan tevens gekeken worden of het hele team niet hoger dan wel lager
ingedeeld dient te worden. Wij zijn hierbij ook afhankelijk van de medewerking vanuit de KNVB dus
kunnen niets garanderen.
Overige uitgangspunten kunt u terugvinden in het hoofdstuk Technische Commissie.
3.7
STRUCTUUR KEEPERSTRAINING
Om startende en huidige keepers specifieke training te geven proberen we elk jaar een aantal
keeperstrainers te benaderen om daar invulling aan te geven. Keepertrainers besteden elke training
aandacht aan de basistechniek.
3.8
LEIDERS/TRAINERS BEKEND VOOR AANVANG SEIZOEN
Vv Maarheeze streeft ernaar dat leiders/trainers van de nieuwe elftallen ruim voor de start van het
nieuwe seizoen bij de ouders bekend zijn. Vanuit het verleden is gebleken dat twee leiders/trainers per
team en per seizoen noodzakelijk zijn om een team op een goede manier te trainen/te begeleiden.
Bij onvoldoende leiders/trainers begint een team niet aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen.
Omdat wij hierbij afhankelijk zijn van vrijwilligers, zijn wij vaak genoodzaakt hiervoor een beroep te doen
op de ouders van spelers.
3.9
TIJDSUUR VAN DE WEDSTRIJDEN
JO19: 2 x 45 minuten
JO17: 2 x 40 minuten
JO15: 2 x 35 minuten
JO13: 2 x 30 minuten
JO12: 2 x 30 minuten, time-out halverwege elke helft
JO11: 2 x 25 minuten, time-out halverwege elke helft, na afloop penalty’s
JO10: 2 x 25 minuten, time-out halverwege elke helft, na afloop penalty’s
JO9: 2 x 20 minuten, time-out halverwege elke helft, na afloop penalty’s
JO8: 2 x 20 minuten, time-out halverwege elke helft, na afloop penalty’s
Mini’s 1 x 7,5 minuten, maximaal 45 minuten per avond
Het seizoen bestaat uit twee helften: een najaar reeks (september—december) en een voorjaarsreeks
(februari—mei). Voor elke reeks zal de trainer/leider het programma en een vervoersschema kenbaar
maken aan de ouders. Aanvangstijden en vertrektijden naar uitwedstrijden worden ook bekend gemaakt
via trainers/leiders.
3.10 UITWEDSTRIJDEN
Alle jeugdteams vertrekken voor hun uitwedstrijden vanaf Sportpark de Romrijten of op de onderling
afgesproken vertrekplaats. Van ouders wordt verwacht dat zij bij toerbeurt rijden bij het vervoer naar
uitwedstrijden. Wanneer ouders door omstandigheden onverhoopt niet kunnen rijden terwijl ze aan de
beurt zijn, dienen ze zelf voor een alternatief te zorgen, door bijvoorbeeld ouders van medespelers te
benaderen.
De ouders zien er ook op toe dat er net zoveel aantal kinderen in de auto zitten als er veiligheidsgordels
zijn. Eenieder is verplicht om zijn veiligheidsgordel om te doen.
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3.11 ONWEER
Het komt elk jaar weer voor dat het onweert tijdens trainingen of wedstrijden. De KNVB schrijft voor dat
als er tussen de flits en de knal minder dan 10 seconden zit, dat dan de wedstrijd/training gestaakt moet
worden. Neem in ieder geval geen enkel risico en zorg ook op trainingen dat je op tijd een veilig
heenkomen zoekt.
3.12 LANGS DE LIJN (tips voor ouders)
Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de training/ wedstrijd van uw kroost.
Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.
Gebruik geen tactische kreten, laat het coachen over aan de leider/trainer.
Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word niet boos: “volgende keer beter”.
Bemoeit u niet met beslissingen van de scheidsrechter, deze doet ook zijn best.
Gun uw kind het kind-zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al moeilijk genoeg.
Winnen, maar ook het verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.
Wees niet bang dat een eventueel talent van uw kind onopgemerkt zal blijven.
Wilt u echt met voetbal bezig zijn, neem dan contact op met het jeugdbestuur; nieuwe vrijwilligers zijn
méér dan welkom.
3.13 NEVENACTIVITEITEN
Vv Maarheeze organiseert behalve voetbal ook nevenactiviteiten, zoals:
•
Internationaal jeugdtoernooi
•
Voetbaldagen Maarheeze (JAKO voetbaldagen)
•
Jeugdkamp voor JO8, JO9, JO10, JO11 (voorheen E-F kamp)
•
Zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie.
3.13.1 Internationaal jeugdtoernooi
Elk jaar probeert vv Maarheeze een internationaal jeugdtoernooi te organiseren op ons eigen sportpark.
Er zijn in de loop der jaren goede contacten ontstaan met clubs uit België en Duitsland maar we
proberen ook ieder jaar clubs uit andere landen zover te krijgen om op ons gezellige toernooi te komen
spelen. Het toernooi vindt jaarlijks plaats na afloop van de competitie waarbij op zaterdag de mini’s,
JO8, JO9 en JO11 spelen en op zondag JO13. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen lagere teams en
standaard teams zodat iedereen op zijn eigen niveau kan meedoen.
Contactpersoon
•
Ronny Pijnenburg

06-22980510

jeugdtoernooi@vvmaarheeze.nl

3.13.2 Voetbaldagen Maarheeze
Al vanaf 2000 vinden op het sportpark De Romrijten in de zomervakantie de Voetbaldagen Maarheeze
plaats. Sportevents4kidz organiseert in samenwerking met vv Maarheeze vijf dagen lang voetbalplezier
voor voetballertjes tot 15 jaar.
Meer informatie over de Voetbaldagen is te vinden op de website: www.sportevents4kidz.nl. Via deze
website is het ook mogelijk om je aan te melden voor de Voetbaldagen bij vv Maarheeze
Contactpersonen
•
Ronny Pijnenburg

06-22980510

jeugdcoordinator@vvmaarheeze.nl
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4 ACCOMMODATIE
4.1
RICHTLIJNEN ACCOMMODATIE, SEIZOEN 2018-2019
Met deze richtlijnen wil de accommodatiecommissie duidelijkheid geven over het gebruik van de velden
en gebouwen op sportpark 'de Romrijten'. Als we deze richtlijnen allemaal in acht nemen, wordt de
samenwerking met de accommodatiecommissie prettiger en behouden we zo lang mogelijk de
gewenste kwaliteit van de velden en de gebouwen.

4.1.1
•
•
•
•
•
•
•

4.1.2
•
•
•

4.2
•
•

GEBRUIK GRASVELDEN
Gebruik alleen het toegewezen veld volgens het actuele trainings- en/of wedstrijdschema.
Trainingsoefeningen altijd spreiden over het hele veld, zodat niet altijd hetzelfde stuk van het
veld wordt belast.
Blijf met alle trainingsoefeningen zoveel mogelijk uit de doelmonden (16 meter gebieden).
Loopoefeningen buiten het speelveld of in de breedte van het veld m.u.v. de doelmonden (16
meter gebieden).
Voor keeperstrainingen gebruik de verplaatsbare grote- of kleine goals en plaats deze buiten
de doelmonden (16 meter gebieden) en niet op de achterlijn maar minimaal 1 meter
daarbuiten. Hiervoor zijn speciaal op de trainingsvelden de ballenvangers uitgebreid.
Tijdens trainingen, bij gebruik van kleine trainingsdoeltjes, of F-doeltjes: plaats deze nooit op
zij- en/of achterlijn maar +/- 1 meter binnen of buiten de lijn.
Na de training dienen de leiders/trainers alle materialen van het trainingsveld te halen. Dit in
verband met onderhoud (bijv. maaien) van de velden.
UITGIFTE- EN INNAME SPELMATERIALEN DOOR TRAINERS/LEIDERS
Alleen de trainers/leiders geven spelmateriaal uit en nemen deze ook weer in.
Alle bij uitgifte verkregen materialen dienen weer ingeleverd te worden. Zorg ervoor dat aan het
einde van de training alles weer compleet is en zo niet, zoek dan gezamenlijk totdat alles weer
terecht is.
Trainers/leiders geven bij de materiaalbeheerders aan als materialen kapot zijn gegaan of
vermist zijn. Dit dient terstond gemeld te worden. Zie voor contactmogelijkheden hierna.
MATERIAALBEHEERDERS:
Senioren:
Jeugd:

Huub Timmermans
Dennis Clijsen

06-10746525
06-52665008

4.3
AFGELASTINGEN/BESCHIKBAARHEID VELDEN
Bij slecht weer worden de trainingsvelden gekeurd door de accommodatiebeheerders. Zij bepalen de
mate van gebruik van onze trainingsvelden. Het besluit wordt gecommuniceerd via onze website en de
verenigings-app. Dit besluit is ervoor bedoeld voor de veiligheid van de spelers en om onze
natuurgrasvelden te sparen. Uiteindelijk is dit bedoeld om het gebruik van de natuurgrasvelden voor
iedereen te waarborgen tot het einde van het voetbalseizoen.
Bij slecht weer worden de wedstrijdvelden gekeurd door de accommodatiebeheerders in samenspraak
met de KNVB. Het besluit wordt eveneens gecommuniceerd via onze website en de verenigings-app.
Voor de goede orde alle teams van vv Maarheeze spelen in de competitie Zuid 1 met uitzondering van
Maarheeze 1. Dit team is ingedeeld in Zuid 2. Verder speelt Maarheeze 1 in categorie A. De overige
teams van vv Maarheeze spelen in categorie B.
Bij twijfel over doorgang kun je contact opnemen met je eigen trainer/leider.

4.4
•

ACCOMMODATIEBEHEERDERS:
Huub Timmermans
06-10746525
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•
•
•
•
4.5
•
•
•
•
•
•
•
•

Dennis Clijsen
Marc van Zon
Jacq Rampen
Eddie Rampen

06-52665008
06-22519200
0495-592665
0495-591586

GEBRUIK KLEEDACCOMMODATIE
Gebruik alleen de toegewezen kleedlokalen volgens het actuele trainings- en/of
wedstrijdschema. Wijk hier niet van af.
Ieder team is zowel op trainingsavonden als op wedstrijddagen verantwoordelijk voor het
‘veegschoon’ achterlaten van het kleedlokaal. Gebruikte bandages, lege flesjes en dergelijke
worden in de daarvoor bestemde prullenbak gedeponeerd.
Voetbalschoenen worden buiten moddervrij gemaakt (en niet in de kleedlokalen). Het zand wat
toch nog achterblijft, dient in de prullenbak gedeponeerd te worden. En niet in de doucheruimte
met verstopping van de riolering tot gevolg!
Tot maximaal 30 minuten na de training/wedstrijd kan men gebruik maken van de kleedlokalen.
Spullen die zijn achtergebleven alstublieft afgeven bij de materiaalbeheerder.
Staan op de banken is verboden.
Het kleedlokaal wordt schoon achtergelaten voor de volgende gebruikers.
Leiders/trainers dienen spelers te stimuleren om na het sporten gebruik te maken van de
douche.

Als het kleedlokaal niet schoon wordt achtergelaten, volgt een waarschuwing.
Met deze maatregel willen we de verantwoordelijkheid voor onze kleedaccommodatie wat breder
wegzetten binnen de vereniging. Lid zijn van vv Maarheeze betekent niet alleen het voetballen op het
veld, maar ook zorgdragen voor correct gebruik van de accommodatie.
Hoe de verschillende teams dit praktisch invullen, is aan de teams zelf. Het beoogde effect is dat spelers
elkaar aanspreken op hun (wan)gedrag.
Beheerders zien toe op correcte en nette overdracht van de kleedlokalen, de beheerder maakt melding
bij hoofdbestuurslid accommodatie welke in overleg gaat met de voorzitters van het hoofdbestuur en
het jeugdbestuur. Het uitdelen van een waarschuwing is te allen tijde een beslissing van het betreffende
bestuur. Deze beslissing dient echter wel per direct genomen te worden, tenminste voor de volgende
training van het desbetreffende team. Het terugkoppelen van de waarschuwing met de desbetreffende
teams is een verantwoording van het bestuur.

4.6
GEBRUIK KANTINE
Onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur zijn Dennis Clijsen, Hans van Mierlo en
Hans van Rijswijk de beheerders van onze kantine De Bultsight.
Verenigingsafspraken met betrekking tot het gebruik van de kantine:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na afloop van ieder kantinebezoek dienen de gebruikte consumpties betaald te zijn.
Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is verboden.
Voetbaltassen opslaan in het daarvoor bestemde tassenrek. Voetbaltassen meenemen naar
de kantine is niet toegestaan.
Er mag tijdens wedstrijden geen glaswerk mee naar buiten genomen worden. Het gebruik van
glaswerk op het terras of tribune is verboden.
Roken is verboden in de kantine, maar niet op het terras.
(Huis)dieren mogen niet in de kantine, wel op het terras.
Deponeer al je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Gebruik het meubilair daar waarvoor het bedoeld is.
Het is niet toegestaan kantine meubilair naar buiten te verplaatsen.

4.6.1 ROOKVERBOD IN DE VOETBALKANTINE
Op 1 juli 2008 is het rookbeleid van het ministerie van Volksgezondheid voor de horeca, sport, kunst en
cultuur ingegaan. Het is niet toegestaan om te roken in onze kantine. De Voedsel en Waren Autoriteit
(VWA) controleert onze vereniging op naleving van het anti- rookbeleid. Bij een overtreding van de
regels riskeert de vereniging een forse geldboete.
Bedenk je dus goed wat de gevolgen voor onze vereniging kunnen zijn als iemand zich niet aan de
regels houdt. Spreek in het belang van de vereniging gerust teamgenoten, andere leden, de
tegenstander of toeschouwers aan wanneer zij zich niet aan deze regels houden.

4.6.2 ALCOHOLVERBOD JONGEREN IN DE VOETBALKANTINE
Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. Sinds 1 januari 2014 is het bij wet verboden aan jongeren
onder de 18 jaar alcohol te verkopen. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Drank- en
Horecawet en controleert onze vereniging op naleving van het verbod.
Alcohol is, vooral bij jongeren, schadelijk voor de gezondheid:
Alcohol drinken is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen en andere organen die in de groei
zijn. Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd
(verslaving). Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen.
Vv Maarheeze wil in de kantine een verantwoord alcoholgebruik realiseren. En wordt er dus alleen
alcohol geschonken als je ouder bent dan 18 jaar. Als er twijfel is over je leeftijd dan zal gevraagd
worden naar een Identiteitsbewijs. In eerste instantie ligt de naleving van de regel bij de jongere zelf en
bij de ouders/verzorgers. Van de ouders/verzorgers verwachten we dat zij hun kind duidelijk maken dat
alcohol bestellen of drinken in de kantine tot 18 jaar niet meer mag. Bij hen ligt in beginsel de
verantwoordelijkheid.
Bij overtreding van het alcoholverbod kan de politie of de toezichthouder van de gemeente een boete
uitdelen. Voor jongeren tot 16 jaar is deze €45,-, voor jongeren van 16-17 jaar is deze €90,-. Vv
Maarheeze kan bij overtreding een boete van €1.360,- krijgen.
We doen dan ook een beroep op alle bezoekers van onze kantine de regels te respecteren en zo
gezamenlijk bij te dragen aan een verantwoord alcoholgebruik bij vv Maarheeze.

4.7
•

GEBRUIK BESTUURSKAMER/WEDSTRIJDSECRETARIAAT
De ruimte wordt schoon achtergelaten en lege glazen/koffie kopjes worden na afloop op het
keukenblad gedeponeerd.
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•
•

Degene die in het bezit is van de sleutel van de bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat sluit deze
na gebruik af.
Het betreden van de bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat met voetbalschoenen is niet
toegestaan.

4.8
EHBO
In de bestuurskamer bevindt zich de EHBO-koffer voor het verrichten van eenvoudige eerste hulp. Bij
voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid dat de EHBO Maarheeze een voorlichtingsavond
verzorgd, toegespitst op ongevallen waarmee een voetbalvereniging te maken kan krijgen.
4.9
HARTDEFIBRILLATOR
Sneller optreden bij hartstilstand met hartdefibrillator.
De hartdefibrillator is een apparaat dat bij mensen die een hartstilstand krijgen het hart door middel van
elektroshocks weer op gang kan brengen. Doordat het apparaat zelf aangeeft wat er moet gebeuren,
kan het ook gebruikt worden door niet-professionele hulpverleners.
In de eerste minuten na een hartstilstand is er doorgaans sprake van een ritmestoornis. Het hart staat
dus niet stil, maar beweegt in een ongecoördineerd ritme, waardoor het bloed niet meer wordt
rondgepompt. Door toediening van elektroshocks kan het normale ritme weer worden hersteld.
Hoe sneller hulp met de defibrillator geboden wordt, hoe groter de kans op overleven zonder
blijvende schade aan hersenen en andere organen.

4.9.1 WAAR HANGT DE HARTDEFIBRILLATOR?
De hartdefibrillator zit in een kluis gepositioneerd links voor de deur van het ballenhok. Deze kluis is
beveiligd met een cijferslot, dit om misbruik en mogelijk diefstal tegen te gaan. De code van het
cijferslot is 6026, de postcode van Maarheeze.
In de bestuurskamer hangt een actuele lijst met EHBO’ers binnen onze vereniging.
Het apparaat kan niet verkeerd gebruikt worden, dus in geval van twijfel beter wel dan niet gebruiken.
Het apparaat geeft zowel met tekst als met een simpele handleiding aan hoe te gebruiken.
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Parkeerterrein

5 INDELING TRAININGSVELDEN

1-b

1-d

2-b

2-d

1-a

1-c

2-a

2-c

Veld 1

Veld 2

Veld 3

5.1
•
•
•
•
•
•
•

5.1.1

UITGANGSPUNTEN
We beschikken over drie verlichte trainingsvelden, waarvan twee met belijning en vaste doelen.
De belijnde trainingsvelden worden verdeeld in twee trainingsvelden. Zo beschikken we over
vier trainingsvelden, te weten trainingsveld 1-a/b, trainingsveld 1-c/d, trainingsveld 2-a en
trainingsveld 2-b waarop alle trainingen zijn ingepland.
Voor de maan-, woens- en donderdag is het eerste veld verder onderverdeeld (in vier gelijke
delen of in drie delen).
Trainingsveld 1-a/b grenst aan het parkeerterrein. Vervolgens komt trainingsveld 1-c/d, 2-a en
2-b tegen het industrieterrein Rondven. Naast veld 2 ligt veld 3. Dit veld beschikt niet over vaste
doelen en belijning.
Ieder team van JO13 krijgt een half speelveld t.b.v. de training en de mogelijkheid om daar 60
of 90 minuten gebruik van te maken.
Veld 3 is voor ieder team te benutten voor de warming-up of om nog een partijvorm te spelen.
Het team dient tijdig het trainingsveld beschikbaar te stellen aan eventueel volgend team. Na
afloop training moeten alle materialen van het trainingsveld. Dit valt binnen het aan je team
toegekende tijdblok.

Overzicht trainingsvelden maandag:
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Tijd
18:00-19:00
18:30-19:30
19:00-20:30
19:30-20:45

5.1.2

Veld 1B

Veld 1D
JO9-2

Veld 2A

Veld 2B

JO10-1

JO11-1

Veld 2C

Veld 2D

JO14-1
JO15-1

Veld 1A

Veld 1B

JO17-1

Veld 1C

Veld 1D

Veld 2A
JO12-1

Veld 2B
JO12-2

Veld 2C
Veld 2D
JO13-1

JO19-1
Selectie
Lagere senioren

Overzicht trainingsvelden woensdag:

Tijd
Veld 1A
Veld 1B
18:00-19:00 Bambino's
Mini's
18:30-19:30
19:00-20:30
JO14-1
19:30-20:45

5.1.4

Veld 1C
JO9-1

Overzicht trainingsvelden dinsdag:

Tijd
18:30-19:30
19:00-20:30
19:45:21:15
20:00-21:00

5.1.3

Veld 1A
JO8-1

Veld 1C
JO8-1

Veld 1D
JO8-2

Veld 2A
JO9-1

Veld 2B
JO9-2

JO15-1

Veld 2C

Veld 2D

JO10-1

JO11-1

JO17-1

Overzicht trainingsvelden donderdag:

Tijd
18:30-19:30
19:00-20:30
19:45:21:15
20:00-21:00

Veld 1A

Veld 1B

Veld 1C

Veld 1D

Veld 2A
JO12-1

Veld 2B
JO12-2

Veld 2C
Veld 2D
JO13-1

JO19-1
1e elftal
Lagere senioren
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2e elftal

6 TECHNISCHE COMMISSIE
6.1

SAMENSTELLING EN TAKEN
Voorzitter Technische Commissie
Aanspreekpunten Senioren

Aanspreekpunten Jeugd

John van Erp (lid Hoofdbestuur)
John van Erp
Huub Timmermans (lid Hoofdbestuur)
Gertjan Verhoeven
Marc van Zon
Roland Hulsbosch (JO17 & JO19),
Stijn te Boekhorst (JO13 t/m JO15)
Ronny Pijnenburg (jO9 t/m JO12)
Robert vd. Broek (Bambino’s, Mini’s, JO8)

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor zowel het vaststellen als het uitvoeren van het
technische beleid binnen de voetbalvereniging. Dit behelst vooral de volgende taken
•
Het aanstellen van alle selectietrainers, trainers en assistent-trainers (i.s.m. het hoofdbestuur)
•
Het aanstellen van jeugdcoördinatoren, jeugdtrainers (i.s.m. het jeugdbestuur)
•
Het bijscholen van het aanwezige technische kader d.m.v. het stimuleren van het volgen van
opleidingen binnen de KNVB (belangstellenden kunnen te allen tijde contact opnemen met
leden van de Technische Commissie) alsook het organiseren van workshops voor het eigen
kader,
•
De communicatie over het technische beleid en de organisatie over dit beleid naar ander
commissies binnen de vereniging alsook naar de verenigingsleden.
Voormelde taken moeten bijdragen in de realisatie van de navolgende doelstellingen:
6.2
DOELSTELLING SENIOREN
De selectie bestaat uit het vaandelteam en het tweede team.
Maarheeze 1: uitkomend in de 4e klasse KNVB is de doelstelling positie tenminste middenmoot met
verzorgd voetbal en probeert mee te strijden voor een periodetitel.
Maarheeze 2: komt uit in de 5e klasse KNVB-competitie categorie B. Bij voorkeur bestaat deze groep
uit getalenteerde voetballers die (op termijn) de competitie aangaan om speler van Maarheeze 1 te
worden.
De selectie bestaat uit voor vv Maarheeze herkenbare spelers (bij voorkeur Maarheeze jongens) en
zoveel mogelijk gevoed uit onze eigen jeugdafdeling. Uitgangspunt daarbij is dat door vv Maarheeze
géén spelers worden betaald.
-de overige seniorenteams krijgen tenminste die faciliteiten die nodig zijn om op recreatieve wijze deel
te nemen aan de diverse KNVB-competities categorie B.
6.3
DOELSTELLING JEUGD
De jeugdteams krijgen binnen vv Maarheeze de aandacht die nodig is om in een plezierige sfeer de
voetbalvaardigheden te ontwikkelen. In samenwerking met het jeugdbestuur wordt beoogd de
voetballers op vlak van techniek en tactiek te verbeteren. Hierbij zal altijd oog blijven voor het spelplezier
van iedere jeugdspeler.
6.4
TEAMINDELINGEN
Hierna zijn de opgenomen kaders opgenomen die leidend zijn bij de indeling van de voetbalteams.
Middels deze kaders streven we een indeling met een zo maximaal mogelijke objectiviteit.
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6.4.1 Senioren:
- selectie: het eerste en tweede team wordt in onderling overleg samengesteld door de Technische
Commissie en de technische staf.
-overige seniorenteams: worden samengesteld door de Technische Commissie na raadpleging van de
betrokken trainers/leiders.
6.4.2 Jeugd:
Er zijn nauwelijks onderwerpen te bedenken die de gemoederen in de jeugdafdeling zo kunnen
bezighouden als de indeling van teams. Terwijl de senioren jarenlang in dezelfde groep kunnen zitten,
verandert in de jeugdsport elk jaar de samenstelling van de teams. De oudste helft stroomt door naar
een hogere leeftijdsgroep en de helft wordt 'van onderen' weer aangevuld met jonkies. Dat geeft onrust
en die onrust is structureel. Dit is niet alleen binnen de voetbalsport. Het is namelijk een van die typische
aspecten van jeugdsport waar men altijd mee te maken krijgt. Bij grote jeugdafdelingen krijgt deze
onrust nog een extra dimensie als gekozen wordt voor selectiebeleid. Want zodra de keuze is gemaakt
om te selecteren, dan komt daar nog het probleem bij wie voor het eerste team in aanmerking komt. De
kinderen die in dezelfde leeftijdsgroep bij voetbal bleven, hadden de stille hoop van de JO13-2 naar de
JO13-1 door te schuiven. Maar laten er nu bij de overgekomen JO11 nou net een paar echte talenten
zitten. En de hoop vervliegt in rook!
Het gebeurt nogal eens dat ouders zich als ware belangenbehartigers van hun kinderen ontpoppen.
Situaties die ook emotioneel soms hoog kunnen oplopen. Het is daarom van groot belang om helder te
zijn over de gehanteerde criteria voor de teamindeling, alsook het gesprek met de kinderen en de ouders
hiervoor te benutten.
Hierna worden in het kort enkele mogelijke groepsindelingen besproken. In de praktijk worden binnen
een vereniging vaak verschillende criteria door elkaar gehanteerd. Dit omdat in de ene leeftijdsgroep
meer voetballers beschikbaar zijn dan een andere groep. Hoe meer voetballers binnen een
leeftijdsgroep des te eerder een verdieping richting selectiebeleid wordt toegepast. Daarbij gaat het om
het belang van de vereniging, het team alsook het belang van het kind.
Heterogene en homogene groepen
Je ziet het vaak bij jonge kinderen die al spelend langzaam kennismaken met de voetbalsport. Er zijn
verschillen in leeftijd en vaardigheden, maar dat geeft niet omdat er geen programma van directe eisen
is. Kinderen kunnen in heterogene groepen heel goed met elkaar spelen en daarbij kunnen ze heel veel
van elkaar leren. In iedere sport echter streeft met voortdurend naar homogene groepen, zowel bij het
aanleren van vaardigheden als bij wedstrijden. Dit werkt prestatie bevorderend.
Leeftijdsgroepen
Dit is een heel bekende indeling in de jeugdsport en de gemakkelijkste. Je kijkt naar de geboortedata
en op grond daarvan deel je in. Aan deze indeling zijn nogal wat bezwaren verbonden. Kinderen
ontwikkelen zich niet in hetzelfde tempo en bovendien zijn er grote verschillen tussen de kinderen
onderling. Een strakke indeling naar leeftijd kan sommige kinderen enorm duperen, zowel de kinderen
die hun leeftijd vooruit zijn, als de kinderen die het tempo (nog) niet kunnen bijbenen. Binnen het
jeugdvoetbal wordt van leeftijdsgroepen bij de competitie indeling gebruik gemaakt. Hierbij is enige
flexibiliteit want er kan bij de jeugd dispensatie worden aangevraagd.
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Niveaugroepen
Kinderen van dezelfde speelsterkte worden in groepen bij elkaar geplaatst. Wanneer de leeftijdsgroep
genoeg kinderen telt dan worden de besten meestal bij elkaar gezet in de selectiegroep. Het grote
voordeel is dat, wanneer andere clubs uit de regio dit ook doen, de krachten gelijk verdeeld zijn en er
spannende sport mogelijk is. Ook hier zijn weer een aantal nadelen op te sommen. Naar speelsterkte
in een bepaalde groep zitten, wil nog lang niet zeggen dat je daar als kind mentaal aan toe bent. Soms
is het zelfs verstandiger om nog een jaartje bij je leeftijdsgenoten te blijven. Wanneer niveaugroepen
het karakter hebben van vorderingsgroepen, zoals dat bij de individuele sporten nogal eens gebeurt,
moet er goed gekeken worden of de vorderingen ongeveer in hetzelfde tempo plaatsvinden. Wanneer
men in het begin van het seizoen op basis van spelniveau een indeling gemaakt heeft, dan kan het
krachtsverschil halverwege het seizoen heel groot zijn. Trainers moeten wat dat betreft de vinger aan
de pols houden en flexibel reageren als de verschillen tussen de kinderen zo groot worden dat het voor
bepaalde kinderen negatief gaat uitpakken.
Voorkeurgroepen
Bij voorkeurgroepen wordt gekeken naar de voorkeuren van kinderen en ouders. Als een groepje
kinderen graag bij elkaar in een team wil, wordt daar bij de indeling van groepen voor zover mogelijk
rekening mee gehouden. Niet alleen vriendschappen kunnen hier gehonoreerd worden, ook met
motivatie kan rekening gehouden worden. Jongens en meisjes die absoluut niet meer dan eenmaal per
week willen of mogen trainen moeten niet met fanatieke kinderen in een team worden ondergebracht,
want dan krijg je gegarandeerd narigheid. Heel wat herrie in groepen is te herleiden tot verschillende
niveaus van betrokkenheid tot de sport, zeker bij de oudere jeugd.
Hoe groter het aantal jeugdvoetballers in een leeftijdsgroep, des te eerder een vereniging overgaat tot
een verfijnder selectiebeleid. In deze periode heeft vv Maarheeze een mooie maar niet al te grote
jeugdafdeling. Periodiek zal het jeugdbestuur en de Technische Commissie afstemming zoeken over
de criteria om te komen tot teamindelingen binnen het jeugdvoetbal. Resultaat van deze afstemming
moet zijn dat we als vereniging over heldere criteria (indien nodig per leeftijdsgroep) beschikken.
Bij vv Maarheeze kiezen we er voor de jongste groepen tot en met JO11 vooral op een speelse wijze
kennis te laten maken met de voetbalsport. Ook wordt in deze groepen de basis gelegd om
voetbaltechnische kwaliteiten te ontwikkelen. Dit rechtvaardigt bij deze leeftijdsgroepen een zoveel
mogelijk heterogene groepsindeling.
Naar mate de leeftijdsgroepen binnen het jeugdvoetbal oploopt zal, als het aantal beschikbare
voetballers binnen een leeftijdsgroep dit toelaat, gekozen worden voor een meer homogene
groepsindeling op basis van niveau. Bij de indeling wordt gebruik gemaakt van selectiecriteria op basis
van de ontwikkeling* van jeugdvoetballers. In deze leeftijdsgroepen is oog voor talent. Getracht wordt
om talenten te laten ontwikkelen op het eigen niveau. Bij teamindelingen wordt hier zoveel mogelijk
rekening mee gehouden.
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Vervolgstappen bij teamindelingen binnen vv Maarheeze
1-Binnen de jeugdafdeling van vv Maarheeze wordt tegen het einde van de voorjaarscompetitie de
beschikbaarheid van de jeugdvoetballers voor het nieuwe seizoen geïnventariseerd. Dit levert op het
aantal beschikbare voetballers per leeftijdsgroep. Dit aantal is van belang om te komen tot een haalbaar
aantal jeugdteams per leeftijdsgroep.
2-De jeugdtrainers en –begeleiders informeren de jeugdcoördinator over de ontwikkeling* van de
jeugdvoetballers die zij het lopende seizoen begeleiden.
3-Met voormelde informatie stelt de jeugdcoördinator een concept teamindeling samen en legt deze
voor aan de jeugdcommissie.
4-Dit concept teamindeling wordt afgestemd met de trainers en begeleiders betrokken bij deze
jeugdvoetballers.
5-De jeugdcommissie toetst de voorgelegde teamindelingen aan de criteria die in overleg met de
technische commissie zijn opgesteld.
6-De jeugdcommissie stelt de teamindelingen vast en gaat over tot communicatie richting vereniging en
ouders.
7-Na afloop van de najaar competitie bestaat de mogelijkheid om een teamindeling aan te passen als
dit in het belang van de vereniging, team en/of jeugdvoetballer is. Een aanpassing (bijvoorbeeld een
talent dat meer uitdaging verdient, (‘wat goed is, komt snel’)) zal altijd vanuit jeugdbestuur in
samenspraak met betrokken begeleiding, betrokken jeugdvoetballer en betrokken ouder(s)
plaatsvinden.
*Bij de ontwikkeling wordt vooral gekeken naar de ontwikkeling van de basisaspecten van het
voetballen. (Technische vaardigheid, inzicht en overzicht) gekoppeld aan de specifieke leeftijd typische
kenmerken (ontwikkelen als doel). Naarmate de spelers ouder worden gaat het meer om team
technische en team tactische aspecten en het ontwikkelen van aspecten om de wedstrijd te winnen.
Voetbalgedrag speelt hier een belangrijke rol. Denk hier aan de wijze van waarnemen (wordt er veel
opgepikt, worden de essentiële elementen eruit gehaald, worden voetbalsituaties veel herkend, is er
een vermogen om mee te denken), herkennen en interpreteren van wat wordt waargenomen.
Het belang van heldere criteria om te komen tot teamindelingen wordt binnen vv Maarheeze onderkend.
Binnen de technische commissie en jeugdbestuur is permanent de bereidheid om hierover open met
elkaar te discussiëren om vervolgens het beleid af te stemmen op die specifieke situatie.
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7 ACTIVITEITENCOMMISSIE
7.1

SAMENSTELLING EN TAKEN
Lid
E-mailadres commissie

Gerie van Gansewinkel
activiteiten@vvmaarheeze.nl

0495-593229

De activiteitencommissie draagt ieder seizoen zorg voor een aantal activiteiten om de verbondenheid
binnen onze vereniging te versterken.
Jaarlijks terugkerende activiteiten waar vele verenigingsleden met plezier aan deelnemen zijn:
•
Aftrapavond
•
Kerstbingo
•
Intern periodekampioenschap vv Maarheeze
•
Nieuwjaarsreceptie inclusief huldiging jubilarissen
•
Seizoensafsluiting
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8 COMMUNICATIE
Op de website van onze voetbalvereniging (www.vvmaarheeze.nl) is veel informatie en het actuele
nieuws voor de leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren van vv Maarheeze terug te vinden.
Naast informatie via de officiële website, communiceren we ook via de lokale weekbladen zoals HACweekblad, De Grenskoerier en het Eindhovens Dagblad. Maar steeds vaker kun je informatie over
onze club via de social media vinden. Denk daarbij aan de in september 2017 gelanceerde VoetbalApp en Facebook. Like en volg je ons al? Deel leuke weetjes of nuttige tips via
https://nl-nl.facebook.com/vvmaarheeze
8.1
WEBSITE vv MAARHEEZE
Het adres van de website van vv Maarheeze is: www.vvmaarheeze.nl. Voor het plaatsen van nieuws
en mededelingen kun je terecht bij de webmasters: Mari Boelens of Ronny PIjnenburg
(webmaster@vvmaarheeze).

8.2
LOCALE EN REGIONALE MEDIA
De competitie– en vriendschappelijke wedstrijden evenals toernooien, worden met aanvangstijd en later
ook de uitslagen, vermeld in de regionale weekkranten zoals HAC-weekblad en De Grenskoerier. In het
Eindhovens Dagblad worden iedere maandag de scores vermeld en wordt een korte samenvatting van
de wedstrijd van ons vaandelteam verzorgd.
Via Radio Horizon is op zondagmiddag een live-verslag van ons eerste elftal te beluisteren.
8.3
DE KNVB CLUBAPP OP JE SMARTPHONE
Actuele berichten, wedstrijdschema’s etc. tref je op de KNVB ClubApp van vv Maarheeze.
Download de vv Maarheeze ClubApp.
Android Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.knvbclubapp.maarheeze&hl=nl
IOS Store: https://itunes.apple.com/nl/app/vv-maarheeze/id959375781?mt=8
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8.4
CLUBBLAD: DE KALBERGER
Na de zomervakantie van 2016 is ons clubblad De Kalberger volledig vernieuwd. Op de website wordt
de meest actuele versie ook in kleur aangeboden. De leden en sponsoren ontvangen 5 keer per jaar
een gedrukt exemplaar. Het blad wordt bezorgd door een groep van leden en vrijwilligers. Kopij voor
het clubblad kan aangeleverd worden via: kalberger@vvmaarheeze.nl. Deadlines zijn terug te vinden
in de Kalberger.
Redactie Clubblad De Kalberger:
Redactielid clubblad

Huub van der Linden

Redactielid clubblad

Peter Winkelmolen

Redactielid clubblad

Erik Hendriks

Redactielid clubblad

Tieke van Winkel (HAC-weekblad)
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9 SPONSORCOMMISSIE
9.1

SPONSORBELEID

Het sponsorbeleid van vv Maarheeze kan feitelijk in één acrostichon worden samengevat: KANTINE.
KANTINE staat voor de plaats van ontmoeting tussen sponsoren en (potentiële) relaties en de
gemoedelijke Brabantse sfeer van onze voetbalvereniging.
Kalberger:

Sponsoring met advertenties (per uitgave te variëren) in ons clubblad de
(verschijnt 5 keer per jaar)

App:

Het bedrijfslogo van een sponsor kan zichtbaar gemaakt worden op de Club
App van vv Maarheeze

Netwerken:

Vv Maarheeze organiseert minimaal 1 keer per jaar een bijzondere bijeenkomst
voor sponsoren, dat kan een VIP-arrangement zijn bij een derby of een
specifieke avond. Bovendien is er natuurlijk bij iedere thuiswedstrijd de
gelegenheid om contacten te leggen en te onderhouden.

Tenue:

Alle spelers van vv Maarheeze worden door de club uitgerust met sokken, shirts
en een trainingspak. Sponsoren kunnen hun logo laten plaatsen op de
trainingspakken en/of shirts, de kleding blijft te allen tijde eigendom van vv
Maarheeze. Vv Maarheeze heeft gekozen voor de kledinglijn van Hummel.
Gezien de afspraken met Hummel en andere sponsoren is overleg op zijn
plaats indien kleding geschonken wordt.

Internet:

Op de website van onze voetbalvereniging is het mogelijk om uw logo te
vermelden. Het is daarbij mogelijk om door te linken naar uw eigen website.
Eveneens kunt u op onze website speciale aanbiedingen of iets dergelijks
doorgeven. Vv Maarheeze kan hier uiterst flexibel mee omgaan.

Naamgeving:

Vv Maarheeze biedt bedrijven de mogelijkheid om activiteiten/toernooien, te
voorzien van de naam van een bedrijf, denk bijvoorbeeld aan het
VoetbalonTour Internationaal Jeugdtoernooi. Daarnaast is het mogelijk om als
subsponsor voor dergelijke activiteiten op te treden.

Exposure langs de lijn: Het is mogelijk om aan de zijkanten van het hoofdveld uw bord
(afmeting 3,05 – 0,53) te plaatsen. Daarnaast biedt de voetbalvereniging
sponsoren de gelegenheid om haar bedrijfsuitingen te plaatsen op de
sponsorpaal. De prachtige entreeboog van onze voetbalclub is momenteel nog
niet voorzien van sponsoruitingen. Dit seizoen zullen we hier invulling aan gaan
geven.
9.2

SAMENSTELLING SPONSORCOMMISSIE

Voorzitter sponsorcommissie

Dennis Clijsen

06-52665008

Voor vragen over sponsoring kan één van de leden aan het jasje trekken of een mail sturen naar
sponsorcommissie@vvmaarheeze.nl
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10 LIDMAATSCHAP vv MAARHEEZE
10.1 VERENIGING
Maarheeze is een vereniging van, voor en vooral door leden.
De vereniging heeft als voornaamste doelstelling de leden zo goed en plezierig mogelijk te laten
voetballen in een optimale onderlinge verstandhouding. De vereniging staat in principe open voor
iedereen. Elke vorm van discriminatie wordt bestreden.
10.2 STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De vereniging heeft haar statuten bij een notaris laten passeren en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer: 40235892. Daarmee heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid en
zijn de bestuursleden niet persoonlijk wettelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging,
tenzij zij bewust persoonlijk ernstig in de fout gaan.
In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging over zaken als doelstelling,
ledenvergadering, bestuursverkiezing, enz., maar ook de rechten en de plichten van de leden staan
hierin. Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten, waarin de zaken nog wat verder
worden geregeld. Voor inzage kun je terecht bij het Hoofdbestuur.
10.3 AANMELDEN, AFMELDEN EN ADRESWIJZIGING
Aanmelding/ Afmelding lidmaatschap en adreswijziging kan via Pieter Gielen
(e-mail: secretaris@vvmaarheeze.nl of adres: Stationsstraat 41 A, 6026CS Maarheeze.
Aanmelden aspirant leden kan ook via bovenstaand adres.
Als u 16 jaar of ouder bent dient u ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs in te leveren. Om
direct een spelerspas aan te kunnen vragen verzoeken wij u ook een recente pasfoto in te leveren. Dit
is niet nodig voor junioren die tot de E en F categorie behoren. Zowel senioren als junioren kunnen
zich via de op deze website beschikbare aanmeldingsformulieren direct aanmelden.
U kunt het voor u bestemde formulier downloaden door een van de 2 bovenstaande links aan te klikken.
Uw formulier wordt dan geopend in Acrobat Reader en u kunt het opslaan in uw Word tekstverwerker.
In Word kunt u het formulier vervolgens invullen en op het aangegeven adres inleveren.
De centrale ledenadministratie van vv Maarheeze wordt verzorgd door Harrie Valkenburg (e-mail:
ledenadministratie@vvmaarheeze.nl ).
Tijdens het aanmelden worden uw persoonsgegevens opgeslagen. Hoe wij daar vanuit vv Maarheeze
mee omgaan kunt u lezen in hoofdstuk 15 AVG & Privacy beleid.
Extra aandacht voor aanmelding van jeugdvoetballers in de categorie Mini’s:
Startmoment eerste training is de eerste woensdag van de nieuwe kalendermaand tijdens het
voetbalseizoen.
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10.4 AFDELINGEN
In welke afdeling een speler/speelster uitkomt, hangt af van de leeftijd.
Afdeling

Leeftijd voor seizoen 2020-2021

Senioren

19 jaar en ouder

JO19

16 - 18 jaar geboren in 2003 of 2004

JO17

14 - 16 jaar geboren in 2005 of 2006

JO15

12 - 14 jaar geboren in 2007

JO14

12 – 13 jaar geboren in 2008

JO13

11 - 12 jaar geboren in 2009

JO12

10 - 11 jaar geboren in 2010

JO11

9 - 10 jaar geboren in 2011

JO10

8 - 9 jaar geboren in 2012

JO9

7 - 8 jaar geboren in 2013

JO8

6 - 7 jaar geboren in 2014

Mini’s

4 - 6 jaar geboren in 2015 of 2016

Bambino ’s

2,5 – 4 jaar geboren in 2017, 2018, 2019

10.5 CONTRIBUTIE
Senioren

€ 155,00

JO17 t/m JO19

€ 105,00

JO8 t/m JO15, inclusief Mini’s

€ 85,00

Rustend lid/ Begunstiger/ Donateur

€ 30,00

Kinderen jonger dan mini’s

€ 25,00

Bankrekening IBAN-nummer van vv Maarheeze is Rabobank:
IBAN: NL74 RABO 0130 7276 60
Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar: penningmeester@vvmaarheeze.nl
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Gemeentelijke Regeling Kinderparticipatie.
Hebt u een laag inkomen, maar wilt u toch dat uw kind(eren) gaan sporten in een teamverband?
Uw financiële problemen zijn niet langer een belemmering om uw kind lid te laten worden.
Hiervoor kunt u gebruik maken van de Gemeentelijke Regeling Kinderparticipatie.
De gemeente Cranendonck betaalt dan rechtstreeks de contributie voor u aan de vereniging, maar helpt
u ook bij aanschaf van de benodigde voetbalkleren.
Deze regeling maakt onderdeel uit van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en heet Kinderparticipatie.
De regeling Kinderparticipatie houdt in dat ouders met lage inkomens een tegemoetkoming krijgen van
maximaal € 225,- per kalenderjaar en is voor schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar.
Wilt u meer informatie over deze regeling, of heeft u vragen over deze regeling? Neem gerust eens
contact op met de A2-gemeenten (samenwerking tussen Cranendonck, Heeze-Leende en
Valkenswaard). De afdeling Werk en Inkomen helpt u graag verder en is telefonisch bereikbaar via 0402083444.
De penningmeester is eveneens bereid om u van informatie te voorzien.
10.6 ALGEMEEN
•
In de contributie is de aanschaf van het wedstrijdshirts opgenomen.
•
In de contributie is een eenmalige verstrekking per seizoen van de officiële voetbalsokken
verrekend. Je krijgt geen restitutie als je hiervan geen gebruik maakt.
•
Junioren betalen bij aanmelding inschrijfgeld, dit wordt op de contributierekening bijgeteld.
•
Senioren betalen bij aanmelding een bedrag aan inschrijfgeld, dat wordt verrekend met de
eerste contributie.
•
Wanneer een speler/speelster in een hogere of lagere afdeling speelt betaalt hij of zij de
contributie voor de afdeling waarin hij of zij gezien de leeftijd thuishoort.
•
Betaling van de contributie vindt jaarlijks plaats voor aanvang van het seizoen.
•
De contributie wordt bij voorkeur via automatische incasso geïnd. Wanneer hiervoor geen
toestemming is gegeven en je dus een factuur ontvangt, berekent vv Maarheeze een toeslag
van € 5,00 per lid als vergoeding voor de administratiekosten.
•
Leden die niet betalen krijgen een herinnering toegezonden. Als daarop niet op wordt
gereageerd zal de vereniging het lidmaatschap opschorten of zelfs beëindigen.
•
Leden die zich tussentijds aanmelden en meespelen in de najaar competitie betalen het
volledige bedrag. Leden die alleen in de voorjaarscompetitie meespelen, betalen 50% plus de
kosten die we als vereniging verschuldigd zijn aan de KNVB.
•
Betaalde contributie wordt na opzegging van het lidmaatschap niet terugbetaald.
•
Leden die naar een andere (betaald) vereniging gaan kunnen (rustend) lid blijven.

10.7 WEDSTRIJDKLEDING
Onze verenigingskleuren zijn: zwarte broek, oranje shirt en oranje kousen. Voor alle voetballende leden
zorgt vv Maarheeze voor de wedstrijdshirts. De shirts en sokken worden verstrekt door vv Maarheeze.
De zwarte broek moet door de speler zelf worden aangeschaft. De broek mag niet voorzien zijn van
opvallende emblemen in een afwijkende kleur. De spelers/ouders dienen om toerbeurt deze tenues
gratis te wassen of een ouder moet zich aanbieden om het gehele seizoen voor het wassen te zorgen.
De teams krijgen per seizoenshelft een bedrag aan wasgeld of verstrekking van consumptiebonnen,
echter dit bedrag moet niet besteed worden als vergoeding voor het wassen, maar kan in samenspraak
ten goede komen van de spelers/ leiders of wel besteed worden als vergoeding voor het wassen.
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10.8 KNVB
Onze vereniging is samen met 3.400 andere voetbalverenigingen aangesloten bij de Koninklijke
Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), een organisatie met meer dan 1,2 miljoen leden. De KNVB regelt
de wedstrijden van de competities en (voor zover deze beschikbaar zijn) de scheidsrechters.
KNVB: District Zuid II
Postadres: Postbus 20, 5600 AA Eindhoven
Bezoekadres: Frederiklaan 10a (ingang P3), 5616 NH Eindhoven
E-mail:
zuid2@knvb.nl
Website: www.knvb.nl/www.voetbal.nl/http://www.knvb.nl/contact/districten/zuid-2
Onze vereniging heeft KNVB-nummer: BBHV94I
10.9 VERZEKERINGEN COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING WIE ZIJN VERZEKERD?
•
Geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals senioren, junioren en
pupillen, (assistent-)-scheidsrechters, consuls, bestuurs-en commissieleden, vrijwilligers
enzovoort.
•
Vrijwilligers (niet-leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten, zonder dat
sprake is van werkzaamheden/diensten in het kader van een door betrokkenen aanvaarde,
structurele functie.
•
Niet-leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde
schoolvoetbalwedstrijden en bedrijfs- en zomeravondwedstrijden, e.d. (met dien verstande dat
het altijd aan voetbal gelieerde evenementen zijn).
10.10 WANNEER GELDIG?
•
Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook
alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan
vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enzovoort.
•
Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en
zonder onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol, dus ook motorrijden en het
vliegrisico zijn gedekt.
•
(Assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd
door de COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en trainingen.
10.11 WAT IS ER VERZEKERD?
• Rubriek A €20.000,00 bij overlijden door ongeval (melding binnen 2x 24 uur)
• Rubriek B €50.000,00 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit voor verzekerden tot 19 jaar
• Rubriek B €25.000,00 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit voor verzekerden vanaf 19
jaar
• Rubriek D1 €250,00 geneeskundige kosten (secundaire verzekering, dus eerst claimen bij
eigen verzekering. Niet gedekt is het eigen risico van de particulier verzekerden)
• Rubriek D2 €625,00 tandheelkundige kosten (secundaire dekking, dus eerst claimen bij
ziekenfonds o.i.d.)
• €2.000,00 bij overlijden door hartaanval
• €250,00 bij schade aan bril/contactlenzen van (assistent-)scheidsrechter, ontstaan tijdens de
wedstrijd of in direct verband daarmee.
De secretaris van elke voetbalvereniging heeft hiervoor formulieren.
Door de KNVB is ook een collectieve aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Deze biedt in bepaalde
gevallen ook dekking aan individuele leden. Voor meer informatie over de geldende voorwaarden wordt
verwezen naar de afdeling ondersteuning clubbesturen van het KNVB-district.
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SPORTIEF GEDRAG MAARHEEZE

11 CODE SPORTIEF GEDRAG vv MAARHEEZE
G-

vv Maarheeze, samen zorgen voor respect en plezier voor iedereen!
vv Maarheeze, meer dan voetbal alleen!
2
vv Maarheeze, samen zorgen voor respect en plezier voor iedereen!
De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd.
Rustig blijven wanneer een speler van je eigen team of tegenstander in jouw ogen een fout heeft
gemaakt.
In de kantine en de kleedkamers het afval en de rommel opruimen op het moment dat je weggaat.
Een verkeerde beslissing van de scheidsrechter accepteren in plaats van tegen hem tekeergaan.
Denk aan wat je zegt langs de lijn en de jeugd vooral positief stimuleren.
Zomaar een aantal voorbeelden van gewenst gedrag op en rond de voetbalvelden van vv Maarheeze.
Soms blijkt dat het bovenstaande nog niet voor iedereen zo normaal is als het zou moeten zijn.
Daar willen we als vereniging samen met alle leden aan werken.
Samen vormen wij vv Maarheeze en met zijn allen hebben wij de verantwoordelijkheid ons te houden
aan afspraken die nodig zijn om van voetbal een feest te maken. Want dat willen we, genieten van
voetbal en van alles er rond omheen.
Vv Maarheeze wil iedereen de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een
vereniging waar eenieder zich thuis voelt, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen
een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt
over de wijze waarop we met elkaar (dus ook met tegenstanders, scheidsrechters en gasten) en de
accommodatie omgaan.
Voetbal is een teamsport. Maar ook het lidmaatschap van onze vereniging leidt tot een teamspel.
Gezamenlijk proberen we doelen te bereiken. Binnen dit teamspel zijn er regels nodig waaraan iedereen
zich heeft te houden.
Belangrijk voor nieuwe leden maar ook voor onszelf want soms lijkt het er ook op dat we vergeten zijn
welke afspraken er gemaakt zijn.
Daarom dit boekwerkje Sportief gedrag vv Maarheeze, waarmee we iedereen binnen onze vereniging
duidelijkheid willen geven over wat wij als club belangrijk vinden en waar we met z’n allen voor staan.
Vv Maarheeze wil graag nu en in de toekomst een aantrekkelijke en bruisende club blijven. Elk lid zal
daaraan moeten bijdragen.
Wij weten dat veel van onze leden deze regels begrijpen en ook nu al naleven. Als jij je echt niet aan
deze regels wilt houden, hoor je niet thuis bij onze club.
Bestuur vv Maarheeze.

11.1 BASISWAARDEN vv MAARHEEZE
Als club hebben we een aantal principes die we erg belangrijk vinden om na te streven. Deze principes
of basiswaarden gelden als richtlijn voor alles wat we binnen onze vereniging doen. Ze vormen de pijlers
waarop vv Maarheeze functioneert en zijn een belangrijk middel voor ons dagelijks handelen.
Die basiswaarden van sportief gedrag voor vv Maarheeze zijn:
•
RESPECT
•
VERANTWOORDELIJKHEID
•
BETROKKENHEID
Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen bij vv Maarheeze.
Dus voor alle leden, leiders, trainers, bestuursleden, vrijwilligers, ouders, verzorgers, toeschouwers, etc.

11.2 NORMEN vv MAARHEEZE
Om de basiswaarden in de omgang met anderen waar te maken, zijn een aantal regels of normen nodig
waaraan men zich in de praktijk dient te houden. Bijvoorbeeld sportiviteit/fairplay: eerlijk spelen. Je
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speelt volgens de gemaakte afspraken. Dit om de sport die je beoefent, voor zoveel mogelijk mensen
aantrekkelijk en plezierig te houden.
In deze gedragscode zijn de waarden en normen die we nastreven in afspraken vastgelegd. Ook staat
per doelgroep uitgesplitst, de belangrijkste afspraken waar we ons allen aan moeten houden en zo
nodig elkaar op moeten aanspreken.
11.3 WAARDERING
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor de club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van
vrijwilliger tot commissielid. Ze doen dat veelal met liefde voor de club en de sport en vormen daarmee
het fundament van iedere (sport)vereniging. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die
vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. Foutjes maken we allemaal wel eens, begrip is dan
belangrijk. Het blijft mensenwerk, het blijft vrijwilligerswerk! We kunnen niet zonder deze inzet. Help de
vrijwilligers dan ook daar waar het kan. Ga er niet vanuit dat zij wel alles oplossen en regelen.
4
11.4 ALGEMENE GEDRAGSREGELS vv MAARHEEZE
De volgende gedragsregels zijn binnen vv Maarheeze van toepassing:
1. Respect voor anderen is belangrijk
Elk verenigingslid stelt zich respectvol op naar anderen.
Communiceren is belangrijk en geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met
elkaar in plaats van over elkaar. Het gebruik van kwetsende, onbehoorlijke of beledigende taal is
onacceptabel. Verbaal en fysiek geweld binnen of buiten het voetbalspel is niet toegestaan. Pesten
wordt niet getolereerd.
2. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen
Ieder lid van vv Maarheeze dient zich als een waardig ambassadeur van en voor de vereniging te
gedragen.
3. vv Maarheeze toont goed gastheerschap
Voor bezoekende clubs en scheidsrechters, voor relaties, begeleiders, ouders en supporters, zijn wij
altijd een goede gastheer. Ook bij uitwedstrijden tonen de leden van vv Maarheeze zich een goede gast.
4. Elk lid behoort bereid te zijn verenigingstaken te verrichten.
Alleen met de steun van onze vrijwilligers is vv Maarheeze in staat de vereniging goed draaiende te
houden. De medewerking van elk lid is daarbij nodig.
5. Een verenigingslid heeft respect voor eigendommen van de club en van anderen.
Een verenigingslid wordt aansprakelijk gesteld voor het door zijn/haar schuld zoekraken, beschadigen
of vernielen van de bezittingen van de vereniging of van anderen.
6. Iedereen die gebruik maakt van het sportcomplex en de kantine, houdt zich aan de regels die
wij hanteren.
Zo horen fietsen bijvoorbeeld op de daarvoor aangewezen plaatsen, de auto’s op de parkeerplaats en
is roken in de gehele binnen-accommodatie verboden. Ook worden de openingstijden en sluitingstijden
van ons sportcomplex en de kantine gerespecteerd.
7. Bij elke training of wedstrijd zorgt de teamleiding samen met de spelers ervoor dat de
kleedkamer netjes wordt achterlaten en de ter beschikking gestelde materialen (zoals ballen en
verplaatsbare doelen) worden opgeruimd.
Dit gebeurt ook bij uitwedstrijden. Verpakkingen van genuttigde etenswaren en dranken worden in een
afvalbak gedeponeerd en de vloer schoongeveegd.
8. Alcoholische dranken mogen alleen genuttigd worden in de kantine of op het terras.
Lege blikjes, verpakkingen e.d. van drankjes en overige etenswaren dienen in de prullenbakken te
worden gedeponeerd.
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9. Een verenigingslid houdt zich aan de sanctie/strafmaat die hem/haar door de vereniging of de
KNVB is opgelegd na een overtreding.
De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten
verhalen op het betreffende verenigingslid.
10. Niet onnodig over de velden lopen en over de reclameborden klimmen.
Loop op weg naar je bestemming om de velden heen.
11. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken in het geval deze een gedragsregel
overtreedt.
Als dit niet mogelijk is, wordt dit op wedstrijddagen gemeld bij het wedstrijdsecretariaat van vv
Maarheeze.
12. Ieder verenigingslid is aanspreekbaar op zijn of haar wangedrag.
Een verenigingslid moet zich bij (een afgevaardigde van) het bestuur verantwoorden wanneer hij/zij zich
schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die
in strijd zijn met onze regels. De kosten van dit gedrag zullen op het desbetreffende lid worden verhaald.
13. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen.
Aansturing door functionarissen zoals de trainers, leiders, dienstdoende vrijwilligers, commissieleden of
bestuurders wordt door elk verenigingslid gerespecteerd. 6

11.5 SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS vv MAARHEEZE
Naast de algemene gedragsregels gelden er binnen vv Maarheeze voor meerdere groepen specifieke
gedragsregels. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf.
Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar worden ze ook op aangesproken.
Binnen vv Maarheeze onderscheiden we specifieke gedragsregels voor de volgende doelgroepen:
•
(Jeugd)spelers
•
Ouders/verzorgers
•
Trainers en begeleiders (recreatief en prestatief)
•
Bestuurders en commissieleden
•
Scheidsrechters/assistent scheidsrechters/wedstrijdleiders
•
Toeschouwers
•
Kantine personeel
11.5.1 (JEUGD)SPELERS
•
Probeer altijd te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
•
Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels en houd je aan gemaakte club- en
teamafspraken.
•
Vind eerlijk en prettig spelen (goede sfeer) belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
•
Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters.
•
Beïnvloed de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of
agressieve gebaren, maar waardeer hem of haar in doen en laten.
•
Spelers geven na de wedstrijd de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en tegenstanders
een hand.
•
Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of het team aan
te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
•
Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
•
Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld
met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
•
Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen vv Maarheeze
mogelijkheden bestaan te trainen, wedstrijden te spelen en gezelligheid te ervaren. Dit is
namelijk niet zo vanzelfsprekend. Zonder deze mensen is voetbal niet mogelijk.
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Zie jezelf als gast van vv Maarheeze:
•
Parkeer je fiets of auto op de daarvoor bestemde mogelijkheden.
•
Voorkom onnodige verspilling, ga zuinig om met water en/of elektriciteit.
•
Toon optimale zorg voor de eigendommen van vv Maarheeze, kleding, ballen enz.
•
Gebruik de kleedkamers waarvoor ze bedoeld zijn, laat deze na gebruik weer netjes achter.
•
Niet roken in de gehele binnen accommodatie
•
Houd de gehele accommodatie (o.a. kleedkamer, de kantine en buiten terrein) netjes, ruim de
tafel op waaraan je gezeten hebt, berg tassen op in de rekken en gooi het afval in de
prullenbakken.
•
Voorkom vernielingen en gaat er iets kapot, meld het dan.
7
11.5.2 OUDERS/VERZORGERS
•
Stimuleer uw kind, dat (incidenteel) geen interesse toont, om toch deel te nemen aan een
wedstrijd, training of een andere verenigingsactiviteit.
•
Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
•
Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een trainer of leider zal
aanpassen aan de mogelijkheden van de groep waarin uw zoon of dochter is ingedeeld.
•
Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke
wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
•
Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere
vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak uw kind nooit belachelijk of
geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
•
Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide
teams.
•
Val een scheidsrechter e.d. niet (in het openbaar) af en trek nooit de integriteit van dergelijke
personen in twijfel. Houd respect naar elkaar.
•
Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek geweld tijdens wedstrijden of trainingen door
de jeugd te voorkomen.
•
Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en leiders. Zij geven hun tijd en kennis
om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.
•
Zie ook de regels voor toeschouwers.
8
11.5.3 TRAINERS/BEGELEIDERS
•
Wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige
spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
•
Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
•
Zorg voor goede scheidsrechters en voor een goede ontvangst en begeleiding.
•
Zorg voor een goede ontvangst van tegenstanders en gasten.
•
Zorg ervoor dat er een eerlijke verdeling van speeltijd is zodat alle spelers evenveel speeltijd
krijgen.
•
Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Zowel winnen als verliezen
zijn onderdelen van het spel.
•
Schreeuw niet en maak de voetballers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd
verliezen.
•
Ontwikkel (team-)respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van
de scheidsrechter en assistenten.
•
Onze jeugdspelers hebben een trainer en een leider nodig die zij respecteren. Geef
complimenten wanneer dat verdiend is.
•
Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van
kinderen.
•
Lever altijd een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de kantine, kleedkamers en sportpark
door o.a. de kleedruimtes na gebruik netjes achter te laten.
•
Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim deze altijd netjes op.
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•
•
•

Demotiveer rookgedrag en gebruik van alcohol bij de jeugd.
Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen.
Spelers die zich grof uitlaten tegen de scheidsrechters, tegenstander of leiding worden door de
trainer en/of begeleiders hier z.s.m. op aangesproken. 9

11.5.4 BESTUURDERS/COMMISSIELEDEN
•
Zorg voor gelijke mogelijkheden voor deelname aan alle verenigingsactiviteiten voor alle leden
ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
•
Betrek trainers, leiders en waar mogelijk de leden bij planning, leiding en de evaluatie van alle
activiteiten.
•
Materialen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle
leden.
•
Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel. Draag uit dat meedoen belangrijker is dan
winnen.
•
Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit, verantwoordelijkheid en respect onder de
toeschouwers, trainers, spelers, officials en ouders.
•
Zorg ervoor dat spelers, trainers en leiders, sponsoren en ouders zich bewust zijn van hun
invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair-play in de voetbalsport.
•
Zorg ervoor dat er goed toezicht is van (gediplomeerde en) ervaren trainers en leiders, die in
staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
•
Biedt korte cursussen (clinics, workshops) aan om het trainen voor en het leiden van een
wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd.
•
Wees zelf een voorbeeld van goed gedrag. Laat leden zien hoe het hoort.
•
Spreek mensen aan op hun gedrag als dat niet voldoet aan onze geldende waarden en normen.
•
Stimuleer en schep voorwaarden zodat alle vrijwilligers de kwaliteit van hun werk voor club,
leden en gasten steeds kunnen verbeteren.
•
Wees toegankelijk, open en eerlijk, ook als er oprechte kritiek wordt geuit.
11.5.5 (CLUB-)SCHEIDSRECHTERS/WEDSTRIJDLEIDERS
•
Pas de regels toe maar denk aan het niveau en de leeftijd van de spelers.
•
Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren gaat
door te veel ingrijpen.
•
Zorg dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
•
Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
•
Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen en andere fouten.
•
Neem deel aan clinics en cursussen om bij te leren en bij te blijven.
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11.5.6 TOESCHOUWERS
•
Denk eraan dat een speler voor zijn eigen plezier deelneemt aan een voetbalwedstrijd of
training. De speler doet dit niet voor uw vermaak.
•
Gedraagt u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van
spelers, trainers, leiders, scheidsrechters en assistenten.
•
Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als dat van de tegenstander.
•
Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
•
Maak spelers nooit belachelijk en scheld niet als er een fout gedurende een wedstrijd of training
wordt gemaakt.
•
Veroordeel elk gebruik van geweld en vernieling.
•
Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en zijn assistenten.
•
Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdregels te houden.
•
Zorg ervoor dat uw eigen gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
•
Waardeer de zorg voor onze accommodatie. Voorkom vernielingen en vervuiling.11
11.5.7
•
•
•

KANTINEPERSONEEL
Wees een goede gastheer/gastvrouw
Alcohol wordt alleen geschonken aan iedereen van 18 jaar en ouder.
Waardeer de zorg voor onze accommodatie. Voorkom vernielingen en vervuiling.

11.6 SPECIFIEKE AFSPRAKEN VOOR JEUGDSPELERS EN JEUGDLEIDERS
11.6.1 Specifieke afspraken voor jeugdspelers:
•
Houd je aan de door de leiders aangegeven tijden van verzamelen en vertrek.
•
Bij verhindering voor een wedstrijd of training is men verplicht zich tijdig af te melden bij de
leider.
•
Bij wangedrag zijn de begeleiders bevoegd passende maatregelen te treffen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11.6.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg dat je voor een training bij voorkeur 5 minuten voor aanvang op het trainingsveld klaar
staat (zorg dat je niet te laat komt).
Alleen met toestemming van de trainer wordt het veld verlaten.
Op de training dient men sportkleding te dragen.
De spelers zijn verplicht scheenbeschermers te dragen; het dragen van sieraden is verboden.
Na trainingen en wedstrijden wordt douchen sterk aanbevolen.
Het gedrag in de gehele kleedkamer is te allen tijde fatsoenlijk en gedisciplineerd.
Ook in de kleedkamer blijf je van andermans eigendommen af.
Het gehele team zorgt ervoor dat de kleedkamer schoon achter gelaten wordt; de leiders letten
hierop en zien er ook op toe dat de kleedkamer van de tegenstander schoon achtergelaten
wordt.
Roken in de gehele binnen accommodatie is ten strengste verboden.
Voetbalschoenen worden niet in de kleedkamer schoon gemaakt.
De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de
tegenpartij.
Je bent zuinig op spullen van de vereniging, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.
Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.
Specifieke afspraken voor jeugdleiders/trainers:
Je bent ruim op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen.
Je draagt zorg voor een goede voorbereiding van de wedstrijden en de trainingen.
Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het wedstrijdsecretariaat en/of de
groepsleider en/of ouders.
Bij uit- en thuiswedstrijden en bij trainingen wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de
kleedkamers.
Neem bij wedstrijden en trainingen kostbare spullen in bewaring.
Je zorgt voor toezicht tijdens het verblijf van jouw team in de kleedkamer zowel bij trainingen
als bij uit- en thuiswedstrijden.
Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
Je maakt en bewaakt het was schema (bij gebruik van clubkleding).
Je regelt het vervoer bij uitwedstrijden en maakt een schema met de ouders.
Je bent het startpunt van de telefooncirkel of mailverkeer bij afgelastingen of het doorgeven van
wijzigingen of informatie.
Je ontvangt de leiders van de tegenpartij en de scheidsrechter
Je verzorgt het invullen en afhandelen van het digitaal wedstrijdformulier en geeft de uitslag
door aan het wedstrijdsecretariaat.
Je bent zuinig op de kleding en andere materialen die je van vv Maarheeze in bruikleen hebt
gekregen.
Je zorgt dat het veld na de training/wedstrijd leeg is van gebruikte materialen.
Je adviseert spelers rekening te houden met weersomstandigheden en passende kleding te
dragen.
Leer spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
We praten MET elkaar en niet OVER elkaar.
Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club
worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.

11.7 BELANGRIJK BIJ vv MAARHEEZE
•
Het beleid en de regels van vv Maarheeze worden regelmatig met bestuur, spelers, trainers,
coaches, supporters en ouders besproken en zorgvuldig onder de aandacht gebracht o.a. via
leiders-en trainersbijeenkomsten, cursussen en de website.
•
Aan nieuwe leden, en bij jeugdleden ook aan de ouders, worden vooraf de regels die vv
Maarheeze hanteert duidelijk gemaakt.
•
Wij stimuleren onze jeugd en de ouders iets te doen voor de club en zorgen voor een leuke
opleiding en gepaste waardering.
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•
•

Bij wangedrag van de jeugd praten we altijd met de ouders. Leden die problemen veroorzaken,
worden apart aangesproken.
Bij een overtreding van de regels wordt er vanuit de vereniging opgetreden zoals is afgesproken
en volgen zo nodig sancties.

11.8 DISCIPLINAIRE MAATREGELEN
Bij het niet nakomen van deze gedragscodes kan het bestuur besluiten over te gaan tot het straffen van
een lid of toeschouwer.
Deze straffen/sancties kunnen variëren van:
•
Schorsen van de speler
•
Ontzegging toegang sportcomplex
•
Royeren van een lid/speler
•
Verplicht helpen bij schoonmaak kantine/kleedkamers e.d.
•
Verhalen van de schade
•
Opleggen boete per team bij het niet schoon achterlaten van de kleedkamer.
Seniorenspelers en spelers JO19 die tijdens een wedstrijd bestraft worden met een gele kaart, krijgen
in principe als disciplinaire maatregel de verplichting om een wedstrijd bij VV Maarheeze te fluiten. Een
bestraffing met een rode kaart kan leiden tot een maatregel van 2 of meer wedstrijden fluiten.
De begeleiding van de seniorenteams geven aan de wedstrijdcoördinator senioren door de spelers die
door deze maatregel een (of meerdere) wedstrijden moet fluiten. In onderling overleg met de beboete
speler wordt gekozen voor een jeugd- dan wel seniorenwedstrijd.
Zie ook hoofdstuk 13.4.1 over vrijwilligerstaken op vlak van arbitrage.
11.9 VERTROUWENSPERSOON
Binnen vv Maarheeze is er ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Eenieder kan hiervan gebruik
maken met zijn/haar vragen, problemen of anderszins. Meer over de vertrouwenspersoon zie
gelijknamig hoofdstuk in dit Infoboek.
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12 VERTROUWENSPERSOON
Met ingang van seizoen 2011-2012 heeft vv Maarheeze een Vertrouwenspersoon in de persoon van
Karel Boonen aangesteld. Vv Maarheeze is met haar meer dan 500 leden een grote, levendige
vereniging waar spelers, trainers, bestuursleden, supporters en sponsoren veelvuldig contact met
elkaar hebben. Vv Maarheeze wil dat dit op een prettige, veilige manier kan. Dit lijkt een
Vanzelfsprekendheid. Vaak wordt ervan uitgegaan dat dit het geval is en vaak is dit ook zo. Toch kunnen
er zich situaties van zogenaamd ongewenst gedrag voordoen.
De Vertrouwenspersoon heeft bij ongewenst gedrag
binnen de vereniging een ondersteunende taak naar de
hulpvrager(s).
Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en
kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder
ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
• Seksuele intimidatie
• Agressie en geweld
• Pesten
• Discriminatie
• Interne criminaliteit
Als u last heeft van dit ongewenste gedrag, dan kunt u contact opnemen met de Vertrouwenspersoon.
De Vertrouwenspersoon heeft dan o.a. als taak:
•
Te luisteren naar uw klachten en/of problemen
•
Nagaan of bemiddeling wenselijk is
•
In samenspraak met de hulpvrager bepalen van de te ondernemen stappen
•
Doorverwijzen naar hulpverlening
•
Ondersteunen van de klager
•
Nazorg verlenen
Het spreekt voor zich dat alle vragen vertrouwelijk behandeld worden. Vv Maarheeze wil met het
aanstellen van een Vertrouwenspersoon zorgdragen voor het tot stand brengen van deze veilige
omgeving, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als in de oplossende sfeer (hulp bij
belangrijke kwesties).
Karel Boonen is oud-voorzitter en toont maatschappelijke betrokkenheid in de Cranendonckse
politiek. Mocht u contact willen opnemen met hem dan kunt u mailen naar: k.boonen@upc-mail.nl of
bellen met: 0495-594982 of 06-53439247.
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13 VRIJWILLIGERS
13.1 VRIJWILLIGERSWERK
Belangrijk bij vrijwilligerswerk voor vv Maarheeze is dat we er samen voor moeten zorgen dat vv
Maarheeze een bloeiende vereniging blijft van, voor en door haar leden en vrijwilligers.
Waarom zou je vrijwilligerswerk doen?
Ten eerste, vrijwilligerswerk is gewoon leuk om te doen. Je bent ergens mee bezig, het geeft je
voldoening en je legt vaak vriendschappelijke contacten met andere vrijwilligers. Je wordt gewaardeerd
door anderen en het verbreedt je levenservaring. Je wordt er zelf helemaal niet slechter van.
Daarnaast is vrijwilligerswerk voor vv Maarheeze van belang om de kosten van onze vereniging te
beperken. Je kunt stellen dat zonder vrijwilligerswerk een vereniging als vv Maarheeze niet kan bestaan.
Kortom, je draagt ook je steentje bij aan het behoud van vv Maarheeze.
13.2 TIJD
Een veel gehoord antwoord van mensen op de vraag of ze vrijwilligerswerk willen doen is “het lijkt me
heel leuk, maar ik heb het al zo druk”. En dat is begrijpelijk, want mensen hebben het tegenwoordig ook
druk. Maar als iedereen het té druk zou hebben, zouden we helemaal geen vrijwilligers meer hebben.
En dat is ook weer niet de bedoeling. Daarom proberen we het vrijwilligerswerk dat gedaan moet
worden, zoveel als mogelijk over meerdere mensen te spreiden. Dat is beter voor de continuïteit, maar
dat betekent ook dat mensen met een bescheiden tijdsinspanning toch een taak binnen de vereniging
kunnen uitvoeren. Of dat nu een paar uur in de week, een paar uur in de maand, of zo nu en dan een
uurtje is: er is altijd wel een taak binnen vv Maarheeze die daarbij aansluit. En daar is vv Maarheeze
ontzettend mee geholpen.
13.3 INTERESSE
Wij willen er zijn voor onze bestaande vrijwilligers en wij richten ons ook op nieuwe vrijwilligers. Daarmee
willen we vv Maarheeze een gezond functionerende club laten zijn én blijven. Dus, loop je als huidige
vrijwilliger ergens tegenaan of ben je juist enthousiast om vrijwilligerswerk in welke functie dan ook
binnen vv Maarheeze te gaan doen? Neem dan contact op met leden van het bestuur, jeugd-bestuur of
andere kaderleden. Iedereen is welkom en kan zijn steentje bijdragen!
13.4 SPECIFIEKE TAKEN
Om binnen een vereniging alles goed te laten verlopen, moet er iedere week veel gebeuren. Hiervoor
doet onze vereniging een beroep op haar leden om op vrijwillige basis een aantal taken te vervullen.
Helaas zijn er meer werkzaamheden dan vrijwilligers. Dit heeft ertoe geleid dat het bestuur voor een
aantal taken een beroep doet op de seniorenteams. Insteek is dat ieder team verantwoordelijk is om
deze taken zo goed mogelijk in te vullen. Voor de uitvoering kunnen ze een beroep doen op een of
enkele teamleden.
13.4.1 ARBITRAGE
Alle seniorenteams fluiten de wedstrijden van de junioren van vv Maarheeze samen met de vrijwilligers
die als scheidsrechter binnen VV Maarheeze beschikbaar zijn.
De wedstrijdcoördinatoren jeugd en senioren zorgen voor een overzicht van jeugdwedstrijden die door
spelers van de seniorenteams gefloten moeten worden. Via de spelersraad (selectieteams) en de
begeleiders van de seniorenteams worden de namen van de scheidsrechters doorgegeven aan de
wedstrijdcoördinatoren jeugd en senioren. Zij wijzen de scheidsrechters toe aan de beschikbare
jeugdwedstrijden. Hiermee is de definitieve indeling een feit.
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14 SPEELGERECHTIGD
14.1 SPELERSPAS
Spelers die uitkomen voor teams JO13 en ouder moeten in het bezit zijn van een digitale spelerspas.
Zonder deze pas is het onder geen enkele voorwaarde toegestaan een wedstrijd te spelen. Bij
overtreding van deze regel legt de KNVB direct een geldboete op en krijgt het betreffende team
punten in mindering gebracht.
Nieuwe spelers dienen een recente pasfoto aan te leveren bij de aanmelding als lid.
Door de ledenadministratie wordt de foto gedigitaliseerd.
Het wedstrijdformulier wordt vanaf het seizoen 2017/2018 ingevuld via het mobiele digitale
wedstrijdformulier mDWF.
De leider/ trainer kan hier de namen van de spelers invoeren, dan wordt ook de foto zichtbaar.
Het is ook mogelijk spelers uit een ander team in te voeren.
Oude spelerspassen worden niet meer gebruikt.
Visuele controle
Om een verbetering in de controle van spelerspassen aan te brengen, werd vanaf seizoen 2013-2014
de visuele controle van de spelerspas verplicht gesteld. Dit zal ook dit seizoen zo blijven. Het is een
gezamenlijke taak van beide aanvoerders/leiders en de scheidsrechter.
De visuele controle vindt plaats op het veld direct voorafgaand aan de wedstrijd.

14.2 SPELREGELBEWIJS
Spelers die uit willen komen in JO19 en Vrouwenteams dienen over een spelregelbewijs te beschikken.
Deze spelers krijgen hiervoor van de KNVB een uitnodiging om een toets te maken. Bij succesvolle
afronding van de toets, ontvangt de speler van de KNVB een spelregelbewijs. De spelregeltoets omvat
vijf niveaus (levels) waarvoor je allemaal moet slagen.
Zonder geldig spelregelbewijs ben je NIET speel gerechtigd.
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15 AVG & Privacybeleid
15.1 AVG & PRIVACYBELEID
Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal door de Autoriteit
Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Vv Maarheeze wil door middel van deze privacy policy duidelijkheid
geven aan het doel, om welke gegevens het gaat, de bewaartermijn, overige verwerkers en beveiliging.

15.2 DOEL
Vv Maarheeze verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van:
• Ledenadministratie
• Contributieheffing
• Informatieverstrekking
• Het kunnen deelnemen aan wedstrijden, trainingen en andere activiteiten
• Uitnodigingen voor bijeenkomsten
• Salarisadministratie (alleen voor medewerkers)
Wij mogen persoonsgegevens alleen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze oorspronkelijk
zijn verzameld wanneer er een geldige grondslag bestaat en wanneer het nieuwe doel niet
onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel.
15.2.1 PERSOONSGEGEVENS
Voor leden en vrijwilligers kan een of meerdere van onderstaande gegevens worden verwerkt:
• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
Aanvullend kan er voor medewerkers de volgende gegevens worden verwerkt:
• Kopie ID
• Bankgegevens
• Foto + naam op de website
15.2.2 BEWAARTERMIJN
Vv Maarheeze bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
15.2.3 VERWERKERSOVEREENKOMST SPORTLINK
Sportlink verwerkt jouw gegevens als bewerker in opdracht van de KNVB of vv Maarheeze waarbij je je
hebt aangemeld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink jouw privacy,
onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde
gedragscodes.
Privacy niveaus binnen Sportlink
Een privacy niveau is persoonlijk. Het privacy niveau bepaalt welke van jouw persoonsgegevens met
anderen gedeeld worden. Elk individu heeft een persoonlijk privacy niveau. Personen die gebruik maken
van de Voetbal.nl app of de KNVB Wedstrijdzaken app hebben de keuze uit drie niveaus:
Normaal, Beperkt en Afgeschermd. Wat houden deze niveaus in?
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•
•
•

Normaal: met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar
gesteld aan anderen.
Beperkt: met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen
kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor
anderen.
Afgeschermd: met dit privacy niveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen
kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de
ondersteuning van officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens
die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren, zijn beschikbaar voor de gebruiker.

15.2.4 BEVEILIGING
Ten behoeve van het veilig verwerken van uw gegevens hebben we de volgende maatregelen getroffen:
• Wij zullen nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
• Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van
minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
• In onze vereniging hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens
van de vereniging.
• Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op
grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
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16 SUPPORTERSVERENIGING
Supportersvereniging vv Maarheeze heeft ten doel de binding tussen de spelers en de supporters van
vv Maarheeze te bevorderen. En tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van
diverse activiteiten zoals:
•
•
•
•
•

Het vervaardigen en distribueren van clubartikelen
Het beheren van de Groeps-App “Supporting vv Maarheeze”
Het organiseren activiteiten rondom kampioensteams en belangrijke wedstrijden
Het bekendmaken van de topscoorder van het jaar
Het beheren van de Groeps-App “Supporting vv Maarheeze”

Onze supportersvereniging is opgericht in 2012 en is inmiddels al enkel jaren actief. De voorzitter van
de supportersvereniging is Dirk van Asten.

Aanmelden supportersvereniging kan bij een van bovengenoemde bestuursleden of via een e-mail naar
supporters@vvmaarheeze.nl
Kijk ook eens op de website: www.facebook.com/svmaarheeze of www.vvmaarheeze.nl.
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17 TOT SLOT
Met dit infoboek wil het bestuur van vv Maarheeze een overzichtelijk naslagwerk voor al haar leden
aanbieden. Hoewel het bestuur zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van
dit Infoboek, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden
informatie. Desgewenst kan altijd bij het bestuur navraag gedaan worden of de gedeelde informatie in
dit het Infoboek nog altijd geldend is.
Voor actueel nieuws en richtlijnen kunt u natuurlijk ook terecht op de website van vv Maarheeze:
http://www.vvmaarheeze.nl/
Wij wensen alle spelers, trainers, leiders, kaderleden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en anderen
die vv Maarheeze een warm hart toedragen een sportief, succesvol maar bovenal plezierig seizoen
2020-2021 toe.
Het bestuur van vv Maarheeze.
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