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VOORWOORD 

Het doel van dit informatieboekje is om de jeugdleden en hun ouders / verzorgers de belangrijkste zaken uit te 

leggen over de jeugdafdeling van VV Sambeek. Het gaat hierbij vooral om alle zaken rondom trainingen en 

wedstrijden maar bijvoorbeeld ook over het l idmaatschap, alles rondom ons sportpark en algemene 

regelingen. 

De afspraken zijn algemeen bindend en dienen ervoor om alles  binnen onze jeugdafdeling goed te laten 

verlopen. Als bepaalde afspraken niet duidelijk zijn, ga dan naar de leider of trainer van je team voor nadere 

informatie of naar iemand van de jeugdcommissie. 

Dit boekje is een meerjarige uitgave. Informatie die aan verandering onderhevig is vind je hier niet. De meest 

recente versie van dit boekje is te vinden op de website van de vereniging, evenals het jeugdbeleidsplan en alle 

actuele informatie zoals teamindelingen, competitieschema en afgelastingen. Adressen van de leiders/trainers 

en alle andere informatie rondom het team wordt elk jaar aan het begin van het voetbalseizoen na de 

zomerstop bekend gemaakt. 

 

De jeugdcommissie VV Sambeek  
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WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN 

INDELING IN TEAMS 
Alle spelende leden zijn ingedeeld in teams. Trainen doe je met je eigen tea m en ook wedstrijden speel je met 

datzelfde team. Elk team heeft vaste trainers en leiders. Rond de zomervakantie wordt bekend gemaakt in welk 

team je speelt in het nieuwe voetbalseizoen. 

In het voetbal kennen we verschillende leeftijdsklassen, in een team zitten spelers uit dezelfde leeftijdsklasse. 

• JO7: Iedereen vanaf 5 jaar tot en met 6 jaar (vier tegen vier zonder keeper) 

• JO8: In het jaar dat je 7 wordt ga je naar de JO8 (zes tegen zes) 

• JO9: In het jaar dat je 8 wordt ga je naar de JO9 (zes tegen zes) 

• JO11: In het jaar dat je 9 wordt ga je naar de JO11 (zeven tegen zeven) 

• JO13: In het jaar dat je 11 wordt ga je naar de JO13 (elf tegen elf, voor meisjes kan ook 7 tegen 7) 

• JO15: In het jaar dat je 13 wordt ga je naar de JO15 (elf tegen elf) 

• JO17: In het jaar dat je 15 wordt ga je naar de JO17 (elf tegen elf) 

• JO19: In het jaar dat je 17 wordt ga je naar de JO19 (elf tegen elf) 

Let op, dit is de situatie voor sei zoen 2017/2018. Vanaf seizoen 2018/2019 verandert dit voor de categorieën 

JO11 en JO13.   

Meisjes die spelen in een gemengd team van jongens en meisjes  mogen een jaar ouder zijn dan de 

standaardleeftijd op dat niveau. Bijvoorbeeld: een meisje dat 11 jaar is mag uitkomen in een jongens JO11 

competitie.  Als er een meisjesteam wordt ingeschreven in een meisjescompetitie mag dit niet. Dan gelden 

dezelfde leeftijdsregels als bij de jongens.   
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DE TRAINING 

Alle jeugdspelers kunnen minimaal 1 maal in de week trainen. We proberen vanaf de JO11-pupillen 2 maal in 

de week te trainen. Aanvangstijden van de trainingen, welk kleedlokaal en welk veld, krijg je voor aanvang van 

het seizoen te horen. De kleedkamerindeling is ook te lezen bij het kleedlokaal. 

AFSPRAKEN: 

1. De trainer bepaalt hoe lang je voor de aanvang van de training aanwezig moe t zijn, dit is een 

teamafspraak; 

2. Alle spelers helpen de trainer met het pakken, opruimen, meenem en van het trainingsmateriaal. Wees 

zuinig met trainingsmateriaal. Klim niet in de netten van de goals, of in de afrastering achter de goals; 

3. Sportkleding is verplicht, net als scheenbeschermers en voetbalschoenen; 

4. Geen jeugdspelers in het ballenhok; 

5. In verband met de persoonlijke hygiëne is douchen na een training verplicht. (Gebruik badslippers.); 

6. Laat je waardevolle spullen thuis (dat geldt natuurlijk ook voor de wedstrijden). VV Sambeek kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal; 

7. Aanvang- en einddata van de trainingen worden per seizoen door de jeugdcommissie vastgesteld; 

8. Als de terreinconsul van de vereniging besluit dat er niet getraind mag wor den op de velden, is dat 

bindend. 

DE WEDSTRIJD 

Als onze jeugdteams spelen in de regio 1 van het KNVB district Zuid II. Alle jeugdtea ms spelen op zaterdag. De 

jeugdteams bij VV Sambeek spelen een najaars- en voorjaarscompetitie. Dit houdt in dat je als team tien of elf 

wedstrijden speelt van september tot aan de winterstop (die in december begint) en tien of elf wedstrijden 

speelt van februari tot eind mei. Na de winterstop kunnen de teams in een poule op een ander  niveau worden 

geplaatst, afhankelijk van de resultaten in de najaarscompetitie. 

De JO7 heeft in de wintermaanden een aparte zaalcompetitie onder auspiciën van de KNVB. Info hierover 

wordt verstrekt via de leiders . 

Daarnaast doen alle teams, behalve de JO7, mee aan het bekertoernooi dat na de zomervakantie begint; na de 

eerste drie bekerwedstrijden volgen telkens bekerrondes waarbij alleen de winnaars doorgaan. Deze worden 

gespeeld in competitievrije weekends, de finales worden in het voorjaar gespeeld. 

AFSPRAKEN: 

1. Aan het begin van de competitie krijg je van je leider een li jst met alle wedstrijden. Hierop staan ook 

de ver trektijden naar uitwedstrijden, waar je naar toe gaat om te voetballen en welke ouders moeten 

rijden en wassen. Deze li jst is tevens als bellijst te gebruiken bij bijvoorbeeld een afgelasting. 

2. Alle teamleden zijn op tijd aanwezig. Bij het wedstrijdprogramma op de website staat hoe laat je 

aanwezig moet zijn bij de thuiswedstrijden en hoe laat er gezamenlijk vertrokken wordt naar de 
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uitwedstrijden. De leiders kunnen ook nog aanvullende afspraken maken (zoals hoe lang voor vertrek 

naar uitwedstrijden aanwezig te zijn). 

3. Voor vertrek naar uitwedstrijden verzamelen in of bij  de kantine. Vanwege de veiligheid niet 

verzamelen op de parkeerplaats. 

4. Op het bord buiten de kantine staat welke kleedkamer jouw team mag gebruiken. Je mag het 

kleedlokaal pas in als één van de leiders/trainers daarvoor toestemming heeft gegeven. 

5. Je komt in gewone kleren of in trainingspak naar het voetbalveld en niet in je voetbaltenue met je 

voetbalschoenen aan. Je doet er verstandig aan om je voetbalspullen in een tas mee te nemen en j e 

op het sportpark om te kleden. 

6. Inspelen en warmlopen moet op veld 3 

7. Douchen na een wedstrijd is , net als bij de trainingen, verplicht.  

8. Bij uit- en thuiswedstrijden laat je het gebruikte kleedlokaal schoon en opgeruimd achter.  

9. Tijdens de wedstrijden wordt er door de begeleiders niet gerookt langs de zijl i jn.  

10. Schelden hoort niet. Een ieder, je medespeler, je trainer, je leider, de scheidsrechter en de 

tegenstander verdient respect en worden door jou ook zo behandeld; 

11. Tijdens de wedstrijd is het besluit van de scheidsrechter bindend. De aanvoerder van een team is de 

aangewezen persoon om zaken tijdens een wedstrijd aan een scheidsrechter kenbaar te maken. 

12. Aanvangstijden en afgelastingen kun je vinden op www.vvsambeek.nl.  

HET TENUE 

Wij spelen in een blauw shirt, witte sportbroek en effen blauwe sokken. Elk spelend lid van VV Sambeek dient 

zelf een witte sportbroek en blauwe voetbalsokken (zonder strepen) te kopen. Er zijn voetbalsokken met het 

logo van VV Sambeek te koop (o.a. in de kantine), die mogen uiteraard wel worden gedragen. Via een webshop 

kun je sportkleding met het clublogo bestellen, de link vind je op de site van de vereniging. 

Voetbalshirts worden door de vereniging ter beschikking gesteld.  

Bij thuiswedstrijden tegen verenigingen met hetzelfde kl eur shirt, speelt Sambeek in afwijkende kleuren. Deze 

shirts worden ook door de vereniging ter beschikking gesteld, de leider kan deze ophalen in het clubhuis 

(ruimte achter de bestuurskamer). De leider zorgt ervoor dat de shirts vóór het eerstvolgende weekend weer  

schoongewassen in het clubhuis l iggen. 

AFSPRAKEN: 

1. Het blauw-witte tenue is verplicht; 

2. Per week wordt er een speler aangewezen om de kleding te wassen. De leider zal aangeven wie er aan 

de beurt is om te wassen. Let goed op de wasvoorschriften, zo gaan de shirts langer mee; 

3. Ieder team krijgt 1 maal per voetbalseizoen een vergoeding voor keepershandschoenen. 
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VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN 

Bij uitwedstrijden wordt, indien nodig, het vervoer per auto geregeld. 

Voor het vervoer van de spelers dragen de ouders zorg. Zij horen tijdig van de leiders/trainers over de datum 

en tijd en waar naar toe gereden dient te worden. Als ouders niet kunnen dienen ze zelf voor vervanging te 

zorgen. Er is geen reiskostenvergoeding. 

AFSPRAKEN: 

1. In de voertuigen wordt niet gerookt; 

2. Maximaal zoveel personen op de voor- en achterbank als dat er gordels zijn, iedereen maakt gebruik 

van de autogordel; 

3. Onder de 12 jaar niet op de voorstoel; 

4. Kinderen die met de eigen ouders meerijden en kleiner zijn dan 1,35m moeten op een verhoger. 

Andere kinderen kleiner dan 1,35m moeten gebruik maken van aanwezige verhogers, als die er niet 

zijn mogen ze gewoon op de achterbank mee (wel in de gordel!); 

5. De leider(s) maken een rijschema en bespreken de route met de ouders; 

6. Geen voetbalschoenen aan in de auto. 

AFMELDEN 

Als je een keer niet kunt voetballen of niet kunt trainen, ben je verplicht je trainer en/of je leider tijdig hier van 

in kennis te stellen. De spelregels rond het afmelden (wel of niet via Whatsapp, etc.) worden door de leiders 

bekend gemaakt. 

AFSPRAKEN: 

1. Afmelden is verplicht; 

2. Afmelden voor de wedstrijd zo vroeg mogelijk maar uiterlijk (behoudens ziekte) donderdagavond voor 

19:00 bij je leider, zodat er eventueel nog vervanging kan worden geregeld; 

3. Eventuele sancties op niet afmelden worden door de leiders/trainers bepaald. 

AFGELASTINGEN 

Wij als vereniging VV Sambeek, de tegenstander of de KNVB kunnen een wedstrijd afgelasten. Kijk daar om 

altijd, als je twijfelt of er gevoetbald wordt, op de internetsite www.vvsambeek.nl  of de teletekst van 

Nederland 1,2, of 3 pagina 603 (Zuid II Cat B). 

Ook trainingen kunnen worden afgelast, wanneer dit ti jdig bekend is wordt dit via de website van de club 

meegedeeld. 

AFSPRAKEN: 

1. Eerst zelf kijken op de site en als je er niet uitkomt kun je altijd nog je leider bellen; 

2. Afgelastingen hoor je uiteraard ook via de WhatsApp groep van je team. 

http://www.vvsambeek.nl/
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DE CLUB 

ACCOMMODATIE 
Het sportpark is gelegen aan Den Urling 30 te Sambeek, telefoon 0485-574152. 

AFSPRAKEN: 

1. Fietsen in de daartoe bestemde rekken of netjes opgesteld in de fietsenstall ing bij de ingang; 

2. Loop niet over de velden maar gebruik de paden; 

3. Na de training maak je je voetbalschoenen schoon voordat je het kleedlokaal binnen gaat bij de 

borstels die aan de buitenkant hangen; 

4. Roken in de kantine en de kleedkamers is uitdrukkelijk verboden; 

5.  Ongepast taalgebruik laat je achterwege; 

6. Tijdens de zomer- en winterstop kan er geen gebruik van het voetbalterrein worden gemaakt.  

DE KANTINE 

De kantine is belangrijk voor de vereniging. Vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten worden hier 

gehouden en geregeld. 

De kantine wordt gerund door vrijwilligers, ook ouders van jeugdspel ers worden ingeroosterd om 

kantinediensten te draaien. 

 

AFSPRAKEN: 

1. Je mag niet met voetbalschoenen in de kantine komen; 

2. Wanneer je de kantine ingaat zet je je sporttas in de entree van de kantine op de daartoe bestemde 

rekken; 

3. Spelen om geld is verboden; 

4. Onder de 18 jaar geen alcohol houdende drank; 

5. Er geldt een algeheel rookverbod voor sportkantines , dus ook voor onze kantine. 

GEVONDEN VOORWERPEN 

Gevonden voorwerpen geef je af aan de leider die zorg draagt dat het in de kantine terecht komt, of je kunt het 

zelf afgeven aan de bar. Aan het einde van het voetbalseizoen worden gevonden voorwerpen weggegooid of 

weggegeven. 

Omdat op trainingsavonden de kantine niet altijd open is, staat er ook een doos in het materiaal hok waar 

gevonden voorwerpen in kunnen worden gelegd. Als je denkt dat jouw spullen daar misschien bijliggen vraag je 

even aan een trainer of leider om in de doos kijken. 
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VERZEKERING 

Je bent als lid van VV Sambeek automatisch lid van de KNVB en dus verzekerd middels een door de KNVB 

afgesloten collectieve ongevallenverzekering. 

De verzekering is van kracht bij: 

1. Voetbalwedstrijden en de reis naar de uitwedstrijd; 

2. Trainingen; 

3. Andere activiteiten georganiseerd door de KNVB of door de vereniging. 

Het is een secundaire verzekering. Concreet betekent dit dat je altijd eerst naar je eigen 

verzekeringsmaatschappij moet gaan. De informatie over deze verzekering is te vinden op de site 

www.vvsambeek.nl  

AFSPRAKEN: 

1. Bij een ongeval doet de speler of zijn/haar ouders direct melding bij de coördinator. 

VRIJWILLIGERS 
Vrijwilligers zijn er nodig voor bestuur, leiding en het geven van training voor zowel jeugd als senioren. 
Kantinemedewerkers zorgen voor een belangrijke inkomsten bron van  de kantine . Ook het klein onderhoud 

van de velden, het overige groen en kleedruimtes en kantine gebeurt door vrijwilligers. Daarnaast zijn er 
diverse andere soorten werkzaamheden waarvoor vrijwilligers nodig zijn.  
 
Vrijwilligers zijn er dan ook nooit genoeg. Wil je ook iets doen voor onze vereniging. Neem dan contact op met 

een van de bestuursleden. Ook al kun je niet elke week, we zijn blij met elke hulp. 

ACTIVITEITEN 

Elk seizoen worden er verschillende activiteiten voor de jeugd georganiseerd, zoals de Jeugddriedaagse voor de 

JO13 jeugd in mei, een Sinterklaasactiviteit voor alle JO7, JO8 en JO9 spelers (of spelers die de JO9 leeftijd 

hebben en in bijvoorbeeld de JO11 mee spelen), zaalvoetbal in de kerstvakantie en de sport- en speldag voor 

alle jeugdspelers. De sport- en speldag is meestal de eerste zaterdag van juni. 

Kijk op de site www.vvsambeek.nl  voor meer informatie. 

AFSPRAKEN: 

Het JO15-elftal is verplicht mee te werken aan de appelactie. Bij deze jaarlijkse actie in het najaar worden ook 

ouders betrokken om op een zaterdagmorgen in Sambeek appels te verkopen. In het kort komt het hierop 

neer, de ouders rijden en de kinderen verkopen. Het duurt ongeveer  2 tot 2,5  uur. De opbrengst is voor de 

jeugdafdeling van VV Sambeek. 

  

http://www.vvsambeek.nl/
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LIDMAATSCHAP 

CONTRIBUTIE 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli  tot en met 30 juni.  

De hoogte van de contributie wordt bepaald in overeenstemming met je leeftijd op de 1e dag van het nieuwe 

voetbalseizoen.  

De hoogte van de contributie wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld en kan worden gelezen op 

www.vvsambeek.nl .  

Tweemaal per jaar wordt de contributie geïnd. Dit gebeurt via een automatische machtiging die je ouders 

dienen af te geven aan de penningmeester van VV Sambeek.  

AFSPRAKEN: 

1. Niet betalen is niet gebruik maken van de accommodatie, trainen of voetballen. 

2. Voortijdig afmelden als lid (dus na aanvang van het nieuwe verenigingsjaar) betekent dat je toch voor  

het hele seizoen moet betalen aangezien de vereniging VV Sambeek de kosten voor jou al gemaakt 

heeft; 

3. Je mag als l id van VV Sambeek alle thuiswedstrijden van de senioren gratis bezoeken. 

 

LID WORDEN 

Als je wilt voetballen bij VV Sambeek ben je van harte welkom. Er is wel een aantal regels aan verbonden om lid 

te worden. 

Afspraken: 

• Je moet minimaal 5 jaar oud zijn om lid te kunnen worden. 

• Bij interesse voor het voetbal kun je, in overleg met de coördinatoren, al drie keer vrijblijvend 

meetrainen. Als je na deze drie trainingen wilt blijven voetballen vul je een inschrijvingsformulier in en 

lever je dit zo spoedig mogelijk in (zie hi eronder). 

• Aanmelding via het aanmeldingsformulier dat van de site www.vvsambeek.nl  is te downloaden. Het 

aanmeldingsformulier kun je inleveren bij de ledenadministratie, het adres staat op het formulier.  

• Spelers vanaf de JO13 moeten ook een pasfoto inleveren voor de verplichte spelerspas. Geen pas 

betekent dat je niet mag spelen. 

• VV Sambeek behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder opgaaf van reden nieuwe aanmeldingen 

te weigeren. 

LET OP: 

De Jeugdcommissie gaat, na overleg met leiders/trainers, je plaatsen bij een team. We hebben als VV Sambeek 

afspraken gemaakt over het maximaal aantal spelers bij de teams. Dit houdt concreet in als je gedurende het 

http://www.vvsambeek.nl/
http://www.vvsambeek.nl/
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seizoen lid wordt en er geen plaats is in een team je niet kunt voetballen en moet wachten totdat er plaats 

vrijkomt. Meetrainen is wel al direct mogelijk. 

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP 

Als je wilt stoppen als speler/lid van VV Sambeek is dat jouw keus en daar hebben we respect voor. Wat  wel 

van belang is dat je dit vroegtijdig aangeeft. We gaan er vanuit dat je in ieder geval het na/voorseizoen wilt 

uitspelen. 

AFSPRAKEN: 

1. Je blijft niet zo maar weg en laat niets van je horen; 

2. Je l idmaatschap moet je uiterli jk 31 mei schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie; 

3. Er is geen restitutie van de contributie; 

4. Ga je naar een andere vereniging dan moet je een overschrijvingsformulier invullen. Info rmatie kun je 

krijgen bij de jeugdcommissie. 

SCHORSINGEN EN ROYEMENT 

Wordt een jeugdspeler van VV Sambeek geschorst of uit de vereniging verwijderd dan gebeurt dit altijd 

schriftelijk met opgaaf van reden.  

Royement is altijd na overleg met het hoofdbestuur. Bij een schorsing (door de jeugdcommissie) wordt het 

hoofdbestuur hiervan in kennis gesteld. 

 

OVERIG 

Voor adressen van de jeugdcommissieleden en coördinatoren zie www.vvsambeek.nl. 

Daar waar dit boekje niet in voorziet beslist de jeugdcommissie eventueel in overleg met het hoofdbestuur van 

de Voetbal Vereniging Sambeek. 

Veel sportplezier op het sportpark "Den Urling"! 

 

 

 

 

 


