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Dit document dient er voor om alle vrijwilligers/ trainers en leiders zo geïnformeerd mogelijk op pad te sturen
binnen de vv Ewijk, met in acht name van de geldende afspraken binnen onze vereniging.
Algemeen

Binnen vv Ewijk zijn een aantal gedragsregels opgesteld. Door als trainer/leider /begeleider namens de vv Ewijk op
pad te gaan conformeer je hieraan . Lees deze aandachtig door, zie hiervoor bijlage A in dit document.
Vv Ewijk hecht erg aan fair play. De afspraken hieromtrent zijn als bijlage meegezonden. Alle leden begeleiders en
supporters van vv Ewijk dienen zich in de geest met deze fair play regels op te stellen. Spreek elkaar aan op
wangedrag – onsportiviteit en pestgedrag . De regels van de fair play zijn na te lezen in bijlage B van dit document.
Gedrag wat niet hoort bij wat we hier in vastgelegd hebben moet altijd worden gemeld bij fairplay@vvewijk.nl

Onze club heeft in 2013 een kantine reglement ingevoerd voor alle (jeugd)leden. In bijlage C tref je een formulier aan
wat per speler, per team, binnen een week dient te worden geretourneerd aan secretariaat@vvewijk.nl (of postvak),
alle afspraken welke werden overeengekomen zijn hierin vastgelegd. Een speler die de keuze maakt voor kantine
diensten maar deze niet inplant zal niet uit mogen komen voor vv Ewijk. Idem voor spelers die de keuze maken dit af
te kopen maar waarvan de betaling niet kan worden geïnd.
De club organiseert per jaar een beperkt aantal acties waarvoor de teams worden ingeschakeld, voor de financiële
ondersteuning van onze club en om zaken te kunnen bekostigen . Als leider/begeleider dien je die zaken binnen je
team uit te voeren. De sponsorcommissie@vvewijk.nl zal u daartoe benaderen. Uw (beperkte) medewerking is
daarbij onontbeerlijk ,maar ook verplicht.
Aan het begin en einde van het komende seizoen zullen er kaderavonden worden gehouden waarin veel informatie
wordt gedeeld en er vragen kunnen worden gesteld. Deelname is daarbij verplicht.
Vanuit de club zijn we er op gebrand dat we zorgvuldig met alle materialen /spullen en accommodatie om gaan.
Vanuit de club is er een standaard huishoudelijk regelement wat dient te worden gebruikt ,uitbreiding per team naar
behoefte, zie bijlage D in dit document.
Aan en afmelden van leden dienen mensen zelf te regelen. Alle regelementen en afspraken daaromtrent zijn terug te
vinden op de site. De ledenadministratie is bereikbaar via het email adres: leden@vvewijk.nl

Elk seizoen worden er in het begin van het seizoen afspraken gemaakt om elftalfoto’s. Dit gebeurt i.s.m. Hans
Kuypers via jeugd@vvewijk.nl . Door deelname aan deze teamfoto’s geeft u toestemming aan vv Ewijk om deze
foto’s te gebruiken voor publicaties en te vertonen op de website.
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Facilitaire Zaken

In het begin van het seizoen krijg je als trainer een ballenhok toegewezen. De sleutel van dit ballenhok komt via
Facilitaire zaken. Deze sleutel dien je einde seizoen weer in te leveren. Tevens ontvang je een sleutel en druppel
waarmee je de buitendeur kunt openen. Diezelfde sleutel geeft toegang tot het ballenhok en tot de EHBO kast direct
bij ingang in het gebouw links. In die kast is een EHBO trommel, en AED apparaat aanwezig.
Vergeet niet bij de facilitaire groep te melden als er iets gebruikt is zodat het weer kan worden aangevuld.
Aanspreekpunt is Wim Janssen en is bereikbaar via janssen.wim@outlook.com of op telefoonnummer: 06 48272983
Het is voor iedereen niet toegestaan zonder toestemming in de bestuurskamer, kledingmagazijn of andere
ballenhokken te komen.
Kleedkamers

jeugd@vvewijk.nl / senioren@vvewijk.nl

Teams maken slechts gebruik van de kleedkamer welke is voorgeschreven voor trainingsdagen en wedstrijddagen
zoals gepubliceerd op het memo bord in de hal. Let op : i.v.m. wedstrijden kan er altijd een aangepaste
veld/kleedkamer indeling zijn. Houd dit in de gaten.
De begeleider houdt op die dagen toezicht op de kleedkamer en zorgt ervoor dat deze netjes wordt achtergelaten.
Kijk dan ook even op wedstrijddagen in de kleedkamer van je tegenstander. Ook zorgt deze ervoor dat bij
thuiswedstrijden er in de rust drinken wordt gebracht naar beide teams.
Zorg ervoor dat je op trainingsdagen en wedstrijddagen de sleutel van je kleedkamer mee neemt en de spullen niet
onbeheerd achterlaat.
Het is te allen tijde niet toegestaan met de ballen binnen te schieten in de hal of kleedkamers. Dit i.v.m. schade aan
het plafond. Mocht dit wel gebeuren, verhalen we de schade op de gebruikers van de kleedkamer.

Na de trainingen de sleutel terug in de sleutelkast in de spreekkamer. Na wedstrijden inleveren in de bestuurskamer.
Communiceer ook met je tegenstander de sleutel van die kleedkamer bij de bestuurskamer in te leveren
Mocht je schade constateren bij je eigen of een andere kleedkamer meldt dit terstond bij facilitaire zaken:
janssen.wim@outlook.com .
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sponsorcommissie@vvewijk.nl

Aan het begin van het seizoen ontvangt je team een tas met kleding welke in principe compleet is. Aantallen van dat
gene wat in de tas zit wordt middels een briefje in de tas gecommuniceerd.
Voor kleding van trainers en leiders dient men zich te richten tot de kledingcommissie: Loek Logister of Paul van
Loenen, bereikbaar via het email adres: kleding@vvewijk.nl .
Daarbij ontvangt elk team een waterzak met spons plus een aantal bidons.
De O11 en O9 teams ontvangen tevens een wedstrijdfluit.
De O9 en O11 teams gebruiken keepershandschoenen van de club, vanaf de O13 teams kunnen keepers zelf de
handschoenen kopen en declareren conform de afspraken op de club.
Vanaf de O13 ontvangen de teams ook een aanvoerdersband voor gebruik tijdens de wedstrijden.
Tevens ontvangt elk team een net met ballen ,voor de wedstrijden. Het is niet meer toegestaan ballen uit de
trainingshokken op zaterdag te gebruiken. Hierop zal streng worden gecontroleerd.
Trainingsballen conform de indeling op memobord toe te passen, in elk hok zit ook een rek met Markeerpetjes.
Het is niet toegestaan kinderen t/m O15 leeftijd ballen te laten oppompen. Dit is een verantwoording voor de
trainers.

Na elke training zorg je er voor dat de ballen compleet zijn en samen met de markeerpetjes worden teruggebracht in
het hok. Ook hiervoor geldt dat we niet willen dat de jongste jeugd in dit hok komt.
Mocht er met de kleding en of de materialen of ballen iets zijn, zoals lekke ballen of vermissing, meld dit direct bij de
kledingcommissie: Loek Logister of Paul van Loenen, kleding@vvewijk.nl
Bedenk goed dat de trainingsballen met meerdere teams worden gedeeld, vermissing bij jou team heeft voor meer
teams consequenties. Zoek dus nadrukkelijk direct ballen op als ze worden vermist.
Mocht je binnen je team mogelijkheden hebben sponsoren te werven dan zijn we daar altijd erg blij mee. Neem
a.u.b. even contact op met de sponsorcommissie voor de mogelijkheden en afspraken
sponsorcommissie@vvewijk.nl

vv Ewijk
Afspraken teams 2018/2019
Wedstrijddagen

2016Activiteitencommissi
e

Iedere week ontvang je voor de eerste 2 weken een programma met tijden/veldindeling/scheidsrechters. Mocht je
deze niet ontvangen ,meld dit dan z.s.m. bij jeugd@vvewijk.nl of senioren@vvewijk.nl .
Zie je bij de wedstrijd geen scheidsrechter staan, dan is deze (nog) niet geregeld. In die gevallen is het team er
verantwoordelijk voor zelf een scheidsrechter te leveren.

Voorzie je problemen en wil je een wedstrijd verzetten of afzeggen , meldt dit tijdig, doch uiterlijk 2 weken voor de
wedstrijddatum bij jeugd@vvewijk.nl of senioren@vvewijk.nl .
Zij beslissen, mede met het oog op mogelijk andere verzettingen ,hoe en welke wedstrijden worden verzet. Mogelijk
word je gevraagd voor een wedstrijd bij een bepaald ander team te lenen om niet meerdere wedstrijden te
verzetten of af te melden
Mocht je het idee hebben op zaterdag/zondag thuis te spelen tegen een team met oranje kleding meld je dit tijdig bij
de mensen die de ontvangst op zaterdag en zondag regelen in de bestuurskamer. Zij geven je vanuit het kledinghok
een tas met shirts mee. De spelers die op dat moment niet deelnemen aan de wedstrijd zo nodig een hesje aan laten
trekken. Je zorgt dat die tas, gewassen, uiterlijk woensdag retour komt. Bij afgifte een van de bestuursleden altijd
informeren.
De veldindelingen worden door de beide secretariaten voorzien. Behoudens het 1e zijn er geen teams die aanspraak
kunnen maken op een bepaald veld. Dit zal altijd gebeuren naar redelijkheid.
De bestuurskamer is geen kantine, ga er netjes mee om en ruim je rotzooi op.
Besprekingen met trainers/spelers ed. dienen in het spelershome te worden gehouden.
De ontvangst van teams gebeurt in de bestuurskamer, daar wordt een kopje koffie aan leiders van Ewijk en de
tegenstander aangeboden.
Oefenwedstrijden worden in overleg met de jeugdcommissie (jeugd@vvewijk.nl) . Op een doordeweekse avond
worden geen oefenwedstrijden toegestaan. Indien er op een doordeweekse avond een competitie- of
bekerwedstrijd ingepland staat en men de kantine wil openen, moet je dit melden bij Wim Janssen,
janssen.wim@outlook.com . Er dient dan zelf voor kantinebezetting gezorgd te worden.
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In de O15 worden er elk seizoen mensen geworven om pupillen wedstrijden te leren fluiten. Dit gebeurt middels een
avondcursus (ongeveer 2x 2,5 uur) Daarmee kunnen we de wedstrijden de O9 en O11 van scheidsrechters voorzien.
Vanaf O13 tracht de scheidsrechters groep, o.l.v. Walter van Meegen elke week de scheidsrechters te benaderen en
in te delen. Mocht je vragen hebben, meld dit dan bij jeugd@vvewijk.nl
Mocht je nog een goede tip hebben of zelf graag fluiten, meldt dit dan ook hier dan kunnen we je eventueel vanuit
de club een KNVB cursus aanbieden.
Zie je in het wedstrijden overzicht geen scheidsrechter staan, dan dient het team zelf voor een scheidsrechter te
zorgen.
vv Ewijk digitaal

communicatie@vvewijk.nl

Vv Ewijk heeft een eigen website : www.vvewijk.nl
Je kunt ons ook op facebook volgen , of via @vvewijk.nl op twittter.
Heb je zelf een leuk verslag of foto’s voor op de site, stuur dit aan: communicatie@vvewijk.nl
Technische commissie

voetbalzaken@vvewijk.nl

Op de site kun je lezen wat de technische commissie doet en wie er allemaal bij betrokken zijn.
Mocht er in je team ,of in de relatie met een ander team of teamlid spanningen zijn, meld dit dan bij de betreffende
leeftijd coördinatoren. De leeftijd coördinatoren zijn:
JO19-JO13 Wesley Otten / JO12-JO8 Paul van Ingen / Alle MO teams Angelien Merkus. Algemeen technisch Jeugd
coördinator is Wesley Otten.
Voor senioren zijn Marco Boerakker en Jan Jacobs het aanspreekpunt.
Allen zijn te bereiken via het mailadres: voetbalzaken@vvewijk.nl
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Bijlage A:

Een overzicht van de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn
aangesloten bij NOC*NSF aangevuld met een aantal bepalingen binnen de vv Ewijk.
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid
aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk
gestelde doel.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de
sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn
onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval
zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met
de sporter en de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. Aanvulling
binnen de vv Ewijk:
Mannelijke begeleiders blijven te allen tijde uit de kleedkamer van de vrouwelijke sporters idem voor
vrouwelijke begeleiders die bij mannelijke sporters uit de kleedkamer blijven. Uitzondering hierop mag zijn :
toegang in de rust van wedstrijden waarbij er wel ,vooraf gecheckt én begeleid door leiders/leidsters
,aanwijzingen kunnen worden besproken.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik (als gevolg van
seksuele intimidatie). Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt,
is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen
uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de
sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is
betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende
persoon daarop aanspreken.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de
begeleider in de geest hiervan te handelen.
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Aanvullende bepalingen binnen de vv Ewijk:

1. Begeleider dient primair het onderhouden met een jeugdlid te vermijden.
2. Indien toch een relatie ontstaat, gelden onderstaande bepalingen, voorop gesteld dat wij als club het liefst
zien dat de begeleider op dat moment stopzetting van zijn functie binnen de vv Ewijk sterk overweegt.
3. Relaties van begeleider/sporter zijn te allen tijde uitgesloten indien de sporter 16 jaar of jonger is.
4. Bij het ontstaan van een relatie tussen sporter/begeleider, meldt de begeleider dit terstond bij een lid van
het bestuur. Gebeurt dit niet, staat het de vv Ewijk vrij daarop een sanctie te laten gelden.
5. Bestuurslid kan besluiten dit om redenen, zoals daar o.a. zijn leeftijdsverschil, de relatie tussen sporten en
jeugdlid verder te laten toetsen binnen het bestuur.
6. Begeleider ziet er toe dat de relatie met jeugdlid op geen enkele wijze en op geen enkel moment
geopenbaard wordt op het sportcomplex, dat wil zeggen : kantine; kleedkamers; terras en eventueel andere
locaties binnen de afrastering van ons complex. Dit is voor de volledige verantwoordelijkheid van de
begeleider, hierin ook namens de sporter waarmee de relatie wordt onderhouden.

Alle bepalingen / mogelijkheden welke in dit beleid niet werden weergegeven, maken het voor het bestuur van de vv
Ewijk te allen tijde mogelijk haar beleid aan te passen op die gebieden waar dat noodzakelijk wordt geacht.
Namens het bestuur van de voetbalvereniging Ewijk
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Bijlage C:

Informatie- en opgave formulier voor leden vv Ewijk aangaande de kantine diensten.

In een Bijzondere Ledenvergadering van de vv Ewijk op 29-8-2013 is unaniem besloten dat aan alle leden (cq. ouders
van jeugdleden) verplichte kantinediensten opgelegd zullen gaan worden.







Elk lid dient hiertoe via zijn/haar leider aan te geven van welke optie men gebruik wil maken: Een bijdrage
van € 35,- per lid, per seizoen te voldoen, of het draaien van 2 kantinediensten, per lid, per seizoen te
volbrengen liefst ,een in het najaar en een in het voorjaar.
Vrijwilligers die gebruik willen maken van hun vrijstelling omdat ze al vrijwilliger zijn, dienen dit vooraf aan te
geven bij hun opgaaf.
Geen bericht / of keuze betekent automatisch de keuze om € 35 te betalen.
Een trainingsavond van het team kan alleen voor een dienst in aanmerking komen als daarvoor echt iemand
beschikbaar wordt gemaakt de kantine te openen en de dienst te draaien gedurende die avond.
Het bestuur heeft besloten sponsoren niet verder vrij te stellen van deze diensten/betalingsverplichting.

Zodra u de keuze heeft gemaakt en deze heeft doorgegeven op secretariaat@vvewijk.nl of de invulstrook in het
postvak van het secretariaat op de club, ontvangt , als u kiest voor draaien kantinediensten, via de kantinecommissie
een inlogcode voor het bardienstrooster. Daar kunt de diensten in plannen. Bij vragen en of moeilijkheden kunt u in
overleg met kantine@vvewijk.nl e.e.a. ook inplannen.
De incasso, bij diegenen die aangeven voor betaling te opteren, zal via automatische incasso medio september
worden geïnd. Als deze wordt ingetrokken, zullen we automatisch overgaan tot het blokkeren van de spelerspas.
Eind september, en ook eind januari , wordt een inventarisatie gemaakt van mensen die opgegeven hebben diensten
te zullen draaien, maar zich nog niet hebben ingepland. Na een schriftelijke aankondiging zal ook bij die groep
daarna de spelerspas worden geblokkeerd tot de dienst effectief is ingebracht.
Mocht blijken dat leden die zich ingeroosterd hebben, niet komen opdagen, dient de dienst alsnog te worden
uitgevoerd, zulks in overleg met de kantinegroep, binnen de gestelde termijn. Wordt e.e.a. niet volbracht behoud de
club zich het recht voor alsnog tot spelerspasblokkade of automatische incasso over te gaan.
Leden die een keus op een later tijdstip willen omdraaien, bijvoorbeeld omdat ze er alsnog niet in slagen een dienst
te draaien, dienen dit zelf kenbaar te maken bij de kantinegroep en het secretariaat.
Mocht u vragen hebben:
- over de regeling verzoek ik u deze tijdig kenbaar te maken bij het secretariaat@vvewijk.nl
- over de diensten, invulling en tijden deze kenbaar te maken bij kantine@vvewijk.nl
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Opgave
Naam
Naam 1 (lid)

Team (Lid)

Naam 2 (lid)

Naam 3 (lid)

Naam

Handtekening

Kiest voor:
2 Diensten

Betaling

Vrijstelling (reden)
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Bijlage D:

De voetbalvereniging Ewijk vind het belangrijk dat we binnen de vereniging elkaar, tegenstanders en leiding op een
juiste manier behandelen. Respect voor ieder individu staat daarbij voorop, niemand mag door andere personen of
groepen worden gepest of uitgesloten.
Met respect voor de materialen en gebouwen waar we gebruik van kunnen maken zowel in Ewijk als ook bij de
accommodatie van tegenstanders. Alle begeleiders van onze voetbalteams confirmeren zich aan onderstaande
afspraken en zien toe op een juiste naleving hiervan bij hun team. Het is de individuele verantwoordelijkheid van
trainers/leiders om hun eigen gedrag, maar ook dat van hun spelers en waar mogelijk ouders van de kinderen, te
confirmeren aan onderstaande gedragsregels.
















Vanaf een half uur voor, tot een half uur na wedstrijden /trainingen op de club, roken
trainers/leiders niet in het bijzijn van de kinderen.
Scheidsrechter dan wel tegenstanders worden door trainers en leiders niet becommentarieerd in
woord en of gebaar.
Scheidsrechter en of tegenstander worden door de trainer/leider ontvangen op onze accommodatie
en krijgen sleutel van de kleedkamer plus aanwijzing welke kleedkamer/veld worden gebruikt.
Trainers en leiders houden zich aan de opgegeven kleedkamer indeling en zien toe op juist gebruik
van deze kleedkamer, zowel in Ewijk als daarbuiten.
Zowel als op de training als bij wedstrijden dient de begeleiding vanuit een positieve gedachte te
coachen waarbij het eigen gedrag/taalgebruik dient te kunnen worden gesteld.
Na iedere training controleert de trainer of de kleedkamer juist is gebruikt en netjes wordt achter
gelaten.
Na wedstrijden idem, maar dan ook de kleedkamer van de tegenstander na gebruik s.v.p.
inspecteren of deze in juiste staat is achter gelaten.
De kunstgrasvelden worden juist gebruikt door trainer/leider en team, d.w.z. geen eten /drinken
mee de velden op.
In de dug out bevinden zich alleen wisselspelers en/of begeleiding van betrokken team.
Bij niet geselecteerde teams zorgt de begeleiding van het team voor een evenwichtige verdeling van
de speeltijd voor alle spelers.
Bij de geselecteerde teams dient de trainer/begeleider ook toe te zien op een zo evenredig mogelijke
verdeling van de speeltijd met respect voor alle teamspelers.
Begeleiding van het team ziet strikt toe op het alcohol beleid van de club: spelers onder de 18 : geen
alcohol.
Alleen spelers /trainers/leiders bevinden zich binnen de omheining van het veld.
We bemoeien ons als trainers/leiders/aanhang alleen met het aanmoedigen van onze eigen spelers,
tegenstanders(inclusief begeleiding) zijn de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter en
tegenstander.
Indien een speler van een team van ons, een serieuze overtreding begaat, onbedoeld of niet, wordt
betreffende speler even gewisseld. Langs de lijn kan uitgelegd worden waarom hij gewisseld wordt.
Dit voorkomt frustratie bij tegenstanders en geeft een duidelijk signaal af.

Alle partijen streven ernaar deze afspraken na te leven en toe te zien op handhaving van deze afspraken.

