
 

Informatie brochure van VV Sambeek voor senioren. 

 

Welkom bij voetbalvereniging Sambeek. We hopen dat je veel voetbalplezier bij ons zult 

hebben. 

 

Binnen de vereniging hebben we de volgende afspraken. 

 

Teamindeling: 

De technische commissie bepaalt in welk team de senioren speler uitkomt. Spelers moeten 

bereid zijn om in een ander team uit te komen, waarin men is ingedeeld. Teams moeten elkaar 

helpen. 

 

Training en wedstrijd: 

Ieder actief lid mag komen trainen. Een selectiespeler traint 2 maal per week, andere spelers 

trainen 1 maal per week. De technische commissie bepaalt op welke dag en op welk tijdstip 

getraind wordt. 

Na de training en na de wedstrijd moeten het kleedlokaal schoon gemaakt worden. Na de 

training moeten de gebruikte materialen zoals ballen, hesjes, pionnen en doelen opgeruimd 

worden. Dit is een gezamenlijke verantwoording van het gehele team. 

Afmelden voor zowel training als voor een wedstrijd gebeurt bij de trainer of leider van het 

elftal. Afmelden voor de wedstrijd moet voor donderdagavond 20.00 uur. Op donderdagavond 

worden de elftallen voor de komende wedstrijddag samengesteld. 

 

Kleding; 

De clubkleuren van Sambeek zijn blauw shirt, witte broek en blauwe kousen. 

In het contributie bedrag van de senioren, is een bedrag opgenomen voor kledinggeld. 

Senioren ontvangen dan ook van de club een shirt, broek en kousen. Indien kleding kapot is 

kan er via de leider van het elftal nieuwe worden aangevraagd. Indien een persoon regelmatig 

kleding kwijtraakt of kapot maakt, dan kan het zijn dat hij de kleding moet betalen. 

 

Contributie: 

Op het aanmeldformulier is een machtiging aan de vereniging afgegeven om de contributie 

automatisch te incasseren. Incasso van de contributie vindt plaats in de maand 

oktober/november. De speler moet er voor zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat. 

De vereniging mag de contributie jaarlijks minimaal met de consumentenprijsindex per 1 juni 

verhogen. Een extra verhoging van het contributiebedrag moet voorgelegd worden aan de 

leden. 

 

Doorbelasting boetes. 

De KNVB brengt de administratieve kosten in rekening bij de club. Tweemaal per jaar 

worden deze kosten aan betreffende speler doorbelast. Speler is verplicht deze per omgaande 

te voldoen. 

 

Verplichting verrichten vrijwilligerswerk. 

Onze vereniging kent veel vaste vrijwilligers die heel veel werk verrichten voor de club. Deze 

personen worden vaste vrijwilligers genoemd. Aan hen wordt jaarlijks een feestavond 

aangeboden. 

Elke actief senioren lid is verplicht om tijdens het seizoen minimaal 2 maal een 

vrijwilligersactiviteit te doen. Dit kan zijn kantinemedewerker, entreeheffing, 



jeugdscheidsrechter, onderhoud groen of het wassen van reclame borden. Ieder lid mag zijn 

eigen vrijwilligerswerk kiezen. Ook mag hij en vervanger regelen. Indien een speler na 

herhaald verzoek zelf geen keuze maakt. Mag het bestuur de dienst opleggen. Bij het niet 

vervullen van de dienst wordt een boete van 25 euro in rekening gebracht.   

Na elke thuiswedstrijd moet van elk team minimaal 1 speler even helpen in de kantine om de 

ergste drukte op te vangen. Meestal maakt de leider een schema. Deze actie staat los van de 

verrichting van het hierboven vermelde verplichte vrijwilligerswerk 

 

Spelersraad. 

Elk team heeft een vertegenwoordiger in de spelers raad. De spelers raad komt 2 à 3 maal per 

seizoen bij elkaar en e r worden allerlei zaken besproken. De bijeenkomst wordt 

georganiseerd door de technische commissie. 

 

Sponsoring 

Onze vereniging heeft een sponsorcommissie en kent allerlei vormen van sponsoring. Leden 

kunnen sponsors aanbrengen.Deze worden dan door de sponsorcommissie benaderd. 

 

Onderhoud.  

Als er iets kapot is bijv. een douche, een tl lamp etc., meldt dit dan meteen aan Tonnie Jacobs.  

Elke donderdag avond is Tonnie te vinden achter de bar in de kantine. Hij zorgt dan dat het 

probleem z.s.m. wordt opgelost. 

 

Materialen. 

Wees zuinig op onze materialen zoals ballen, pionnen, hesjes etc. Mocht er iets kapot zijn laat 

de leider dan contact opnemen met Hans Jacobs (bestuurslid materialen).Hans zorgt dan 

z.s.m. voor vervanging. 

 

Respect en taal gebruik. 

Heb respect voor elkaar, de scheidsrechter, bestuursleden, tegenstander etc. Let op het taal 

gebruik. Spreek elkaar ook aan als je iets ziet of hoort, dat eigenlijk niet kan. Je 

vertegenwoordigt onze vereniging. 

 

Doelstelling. 

Onze vereniging wil vooral een gezellige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt. 

Voetbalplezier staat voorop. Dat betekent niet dat we niet streven naar maximale prestaties. 

Dus inzet tijdens training en wedstrijden wordt van iedereen verwacht. 

 

Communicatie. 

Binnen onze vereniging houden we van open communicatie. Spreek bestuursleden, leiders en 

elkaar aan. Blijf wel positief. Gaan er zaken fout, meldt dit dan aan de verantwoordelijke 

persoon. Zonder toestemming van het bestuur mag er niet gecommuniceerd worden met de 

media. 

 

Lidmaatschap 

Men blijft lid totdat men zich via email afmeldt bij de leden administratie. Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie worden jubilarissen gehuldigd. Jubilarissen zijn degene die 25 jaar lid zijn 

40, 50, 60 etc.  

 

Aansprakelijkheid. 



Voetbalvereniging Sambeek is niet aansprakelijk voor verloren, gestolen eigendommen van 

leden. Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor eigendommen van leden, die tijdens 

activiteiten van de vereniging stuk zijn gegaan. Leden moeten er op toezien dat kleedlokalen 

tijdens wedstrijden, trainingen of andere activiteiten worden afgesloten. Kostbare spullen kan 

men in overleg aan leider in bewaring geven. 

 

Verzekering.  

De KNVB heeft een collectieve verzekering afgesloten. Men kan hier een beroep op doen als 

alle ander verzekeringen geen dekking geven. De verzekering dekt ook geen schade die 

tijdens het normale sporten kunnen ontstaan en volgens de KNVB tot het normale risico 

behoren. Bijvoorbeeld een bril die tijdens de wedstrijd of training kapot gaat. 

 

Fysiotherapie. 

We hebben met enkele fysiotherapie organisaties de afspraak, dat zij voor leden van vv 

Sambeek een gratis spreekuur verzorgen. Leden die hiervan gebruik willen maken, kunnen 

zich wenden tot de trainer van de selectie of de secretaris. 

 

Enkele belangrijke telefoonnummers: 

Secretaris en ledenadministratie. Tiny Loeffen, Grotestraat 13A 5836 AA Sambeek 

Tel 0485-574485  

Email; tinyloeffen@hotmail.com 

 

Wedstrijdmaterialen. 

Hans Jacobs: tel 06-25200883 
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