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Inleiding
“De band die bindt” is de informatiegids van voetbalvereniging Vrone. In “De band die bindt”
staat algemene informatie over SV Vrone als voetbalvereniging, over het lidmaatschap, de
contributie, de KNVB, de clubkleding, de gedragsregels etc. De gids is met name bedoeld voor
nieuwe leden, maar kan ook voor bestaande leden zeer nuttig zijn.
Mocht u bepaalde onderdelen missen of zijn er onduidelijkheden opgenomen in dit overzicht,
stuur dan een mail naar info@vrone.nl Op basis van uw reactie kunnen we “De band die bindt”
verder verbeteren. Let wel, “De band die bindt” beschrijft niet het voetbaltechnisch beleid van
SV Vrone. Dit is beschreven in het ‘Jeugd Beleidsplan’. Raadpleeg hiervoor de Vrone site.

Clubkleuren
De clubkleuren van SV Vrone bestaan uit:
a. shirt:
b. broek:
c. sokken:

Zwart-groen verticaal gestreept
Zwart
Groen-zwart

Vrone-site, Facebook en Instagram
Algemene informatie, het wedstrijdprogramma, de afgelastingen en het laatste Vrone nieuws,
kan men vinden op de website (https://vrone.nl/). Daarnaast kan men ook zelf informatie
aanleveren. Denk daarbij aan wedstrijdverslagen, foto’s, filmpjes of evenementen. Het
aanleveren van informatie kan per mail (webmaster@vrone.nl).
Op Facebook en Instagram kan men SV Vrone eenvoudig vinden onder ‘SV Vrone’. Informatie
van de site zal ook hier verschijnen.
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Plattegrond en adresgegevens
Het complex van SV Vrone ligt aan de Boeterslaan 1b in Sint Pancras (1834 GP).

Hieronder zijn de belangrijkste opstallen en parkeergelegenheid vermeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kantine
Kleedkamers en secretariaat
Tribune
Fietsenstalling
Trainingsmaterialen
Parkeerplaats Activiteitencentrum Jan-Willem
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Openingstijden
Het complex is geopend voor Vrone-leden en bezoekers tijdens wedstrijddagen en trainingen.
Als het toegangshek tot het complex op slot is, is het niet toegestaan je op het complex te
bevinden.

Parkeren bij SV Vrone
In de Boeterslaan is het niet toegestaan om te parkeren. Toch zijn er op korte loopafstand van
diverse parkeermogelijkheden:
●
●
●
●

De parkeerplaats van Activiteitencentrum Jan-Willem, gelegen aan de Reigerlaan.
De Reigerlaan.
De Bakkerslaan.
De Mimosalaan.

Als je niet met de auto hoeft, doe dit dan niet en kom op de fiets of lopend.

Ledenadministratie
Het doel van de ledenadministratie is dat zij ten dienste staat van de gehele vereniging. Leden
registreren is geen doel op zich. Het ledenbestand is een middel dat bij kan dragen aan alle
activiteiten binnen de vereniging. Met behulp van de ledenadministratie kunnen de juiste
mensen op het juiste ogenblik op de juiste wijze door de juiste persoon benaderd worden. Een
voorbeeld hiervan is een periodieke nieuwsbrief, die naar ieder Vrone lid wordt gemaild.
Daarnaast dienen bestaande leden er voor zorg te dragen dat de ledenadministratie te allen
tijde beschikt over de juiste gegevens. Dit betekent dat bij wijzigingen van adres, e-mailadres
en/of telefoonnummer dit aan de ledenadministratie doorgegeven dient te worden. Een
bijgewerkte ledenlijst is cruciaal voor een goed functionerende vereniging!

Lidmaatschapsvormen
Binnen SV Vrone bestaan de volgende vormen om lid te zijn;
●
●
●
●

Spelend lid; personen die in competitieverband bij SV Vrone spelen.
Niet-spelend lid; personen die niet in competitieverband spelen, geen medewerker zijn,
maar toch lid van de vereniging willen zijn.
Medewerker; personen die niet in competitieverband bij SV Vrone spelen maar een
ondersteunende taak hebben binnen de vereniging.
Erelid en Lid van Verdienste; personen die in de loop der jaren veel voor SV Vrone
hebben betekend kunnen door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot
erelid van de vereniging of tot lid van verdienste. Dit gebeurt op voordracht van het
bestuur.

Inschrijving
Bij SV Vrone bent u van harte welkom. Als u lid wilt worden, dan vult u het digitale
aanmeldingsformulier op de Vrone site in (zie ‘Informatie – Lid worden’). De aanmelding wordt
dan verwerkt door de ledenadministratie. Hierna krijgt u binnen enkele dagen een e-mail van de
ledenadministratie óf de desbetreffende coördinator (onderbouw/bovenbouw) op het opgegeven
e-mailadres met nadere mededelingen.
5
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Contributie
Als lid van SV Vrone moet u contributie betalen. Een overzicht van de contributiegelden bij SV
Vrone kunt u vinden op de Vrone site (zie ‘Informatie - Contributie’).

Overschrijving
Als iemand zich wil laten overschrijven naar een andere vereniging, dan meldt hij zich aan bij de
nieuwe vereniging die dan via Sportlink Club de procedure in gang kan zetten. Indien aan alle
formaliteiten is voldaan (afgemeld bij de oude vereniging en aan alle financiële verplichtingen
zijn voldaan) vindt de overschrijving automatisch plaats. Overschrijving wordt normaal
gesproken alleen gegeven aan het einde van het seizoen (tot uiterlijk 15 juni) of in de
winterstop. Dit geldt vrij strikt voor spelers in de A-categorie. Voor spelers in de B-categorie is
het beleid wat soepeler. Onder bepaalde voorwaarden kan dispensatie op deze regel worden
verkregen, namelijk bij verhuizing over meer dan 15 kilometer, ziekte, verandering van
werkgever en andere speciale gevallen.

Spelerspassen
De digitale spelerspas is verplicht voor alle spelende leden (m/v) in het veldvoetbal en senioren
G-voetbal in de volgende categorieën:
●
●
●

mannen senioren
vrouwen senioren
JO8 / MO11 t/m JO19 / MO19

Vanaf de O13 wordt de spelersopgave alsmede de digitale spelerspassen door de
scheidsrechter gecontroleerd. Bij de categorieën O8 t/m O12 dient er wel een spelersopgave
gedaan te worden door de begeleider van het team, maar vind er geen visuele
spelerspascontrole plaats.
Vanaf de onder 13 geldt expliciet: ‘geen pas = niet spelen’. Een spelerspas is een
controlemiddel dat het mogelijk maakt de identiteit van spelers vast te stellen. Voornaamste
doel is adequaat te kunnen optreden tegen spelers die niet speelgerechtigd zijn (en daarmee
een eerlijk competitieverloop in de weg staan) of die zich voor, tijdens of na een wedstrijd
schuldig hebben gemaakt aan molestaties, excessieve overtredingen en/of andere
wanordelijkheden.
De KNVB gebruikt voor de ledenadministratie het pakket van Sportlink Club. SV Vrone geeft
nieuwe leden op via de Sportlink Clubapplicatie. Op deze wijze wordt een digitale spelerspas
aangemaakt. Hiervoor dienen de leden bij aanmelding een recente pasfoto te uploaden. De
pasfoto dient om de 4 jaar te worden vernieuwd bij jeugdleden. Bij senioren is deze termijn 10
jaar.
De digitale spelerspas is onderdeel van de wedstrijdzaken app. Zodra een speler op het digitale
wedstrijdformulier (ook via de wedstrijdzaken app) is gezet, wordt de digitale pas zichtbaar voor
de scheidsrechter. Kan een speler niet op het wedstrijdformulier geplaatst worden, dan mag
deze persoon niet deelnemen aan de betreffende wedstrijd.
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Spelregelbewijs
Het initiatief om een spelregelbewijs in te voeren voor jeugdspelers in Nederland zorgt ervoor
dat voetballers van jongs af aan vertrouwd raken met de spelregels. Kennis van de spelregels
geeft hen meer inzicht in en begrip voor beslissingen van scheidsrechters. Spelers die de
overstap maken van de onder 17 naar de onder 18 (bij SV Vrone veelal onder 19) moeten een
spelregelbewijs halen. De betreffende spelers worden door de KNVB uitgenodigd om het bewijs
via internet te halen. Het spelregelbewijs is niet vrijblijvend, via het digitale wedstrijdformulier
(DWF) wordt gecontroleerd of een speler wel of niet in het bezit is van het spelregelbewijs.
Wanneer dit niet het geval is, ontvangt de speler via het DWF een waarschuwing. Na zes
waarschuwingen mag de speler niet meer opgevoerd worden op het DWF en dus geen
wedstrijden meer spelen. Als het spelregelbewijs is gehaald, dan mag de speler weer uitkomen
in wedstrijden.

Stoppen met voetballen
Ook leden die willen stoppen met voetballen dienen dit vóór 1 mei aan de ledenadministratie
door te geven. U kunt uw lidmaatschap opzeggen via de Vrone site (zie Informatie – Afmelden).
Opzeggingen bij leiders, trainers, coaches, bestuurders of andere vrijwilligers worden NIET
geaccepteerd. Bij verlate opzeggingen wordt € 25,- aan kosten (bondscontributie/verzekering) in
rekening gebracht.

Wedstrijden
Algemeen
Voetbal is een sport die in teamverband wordt gespeeld in allerlei leeftijdsklassen. Bij SV Vrone
kun je al beginnen in het seizoen dat je 5 jaar wordt. Wedstrijden voor de jeugdteams (Onder 8
t/m Onder 19) en de veteranen worden gespeeld op zaterdag, terwijl de senioren hun
wedstrijden op zondag afwerken. Incidenteel kan op een doordeweekse avond worden
gespeeld, onder andere bij inhaalwedstrijden. Het voetbalseizoen (competitie) loopt van
september tot en met eind mei/begin juni. Dit is afhankelijk van de speeldagenkalender, welke
door de KNVB ieder jaar wordt bepaald. In mei en juni vinden ook veelal toernooien plaats. SV
Vrone sluit de voetbalvelden in de maanden juni en juli voor onderhoud.

Teamindelingen
Bij het indelen van de teams heb je met verschillende factoren te maken. Je kunt hierbij denken
aan de leeftijden, aantal spelers per team, vrienden in een team, is iemand goed genoeg om in
de selectie te spelen of het vorige team waarin een speler speelde. Met deze facetten proberen
wij binnen SV Vrone zoveel mogelijk rekening te houden. Met de nadruk op proberen, want het
is gewoon niet mogelijk om aan alle facetten tegelijkertijd te voldoen.
Sommige spelers zullen in een nieuw seizoen in een bijna nieuw team terechtkomen
(bijvoorbeeld doordat je nu in een hogere leeftijdsgroep komt te spelen). Dat is natuurlijk
jammer maar besef dat het nieuwe team waarin iemand is ingedeeld, net zo leuk of misschien
nog wel leuker kan worden, dan het vorige team. Het spelen in een ander team betekent
immers niet automatisch dat het minder leuk wordt, zeker als een speler na enkele wedstrijden
7
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en trainingen gewend raakt aan de spelers die hij of zij misschien eerst nog niet kende.
Regelmatig horen wij opmerkingen van ouders of leiders dat zij graag een team bij elkaar willen
houden. Vaak gaat het dan om een team dat veel of alles wint. Over teams die veel verliezen
hoor je deze opmerkingen zelden. Hoewel wij deze wens wel kunnen begrijpen (zolang dit als
wens wordt geuit en niet als ‘eis’ wordt gesteld), is de uitvoering hiervan praktisch onmogelijk.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Competitie-indelingen
De KNVB heeft het jeugdvoetbal opgedeeld in leeftijdsgroepen. Voor elk seizoen wordt bepaald
in welke leeftijdsgroep de speler/speelster hoort op basis van het geboortejaar. Spelers mogen
wel een leeftijdscategorie hoger spelen, maar niet een categorie lager. Verder:
●
●
●

Meiden die uitkomen in de jongenscompetitie mogen maximaal een jaar ouder zijn.
Bij JO9 en jonger gelden zowel voor jongens als meiden dezelfde leeftijdsgrenzen.
Meiden die twee jaar ouder zijn mogen niet in een lagere leeftijdsgroep uitkomen. Aan
deze meiden wordt ook geen dispensatie verleend.

Leeftijdsgroep
Onder 7
Onder 8
Onder 9
Onder 10
Onder 11
Onder 12
Onder 13
Onder 14
Onder 15
Onder 16
Onder 17
Onder 18
Onder 19

Seizoen 2020/2021 geboren in jaar
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Verder spelen iedere zaterdagochtend de kabouters (4/5 jaar) onderlinge wedstrijdjes op het
Vrone complex. De Onder 7 speelt naast onderlinge wedstrijden op het Vrone complex ook
regelmatig tegen omliggende verenigingen.

Spelen van wedstrijden
Gedurende het seizoen wordt in principe elk weekend een wedstrijd vastgesteld. Elk team dat
wij bij de KNVB aanmelden, wordt door de bond ingedeeld in een competitie waar ook andere
verenigingen uit de regio in uitkomen. Deze indeling gebeurt op grond van sterkte (voor zover
bekend) zodat de teams steeds spelen tegen tegenstanders van gelijk kaliber. In de hogere
klassen gebeurt dit op grond van een promotie-degradatie-regeling (A-categorie), in de lagere
klassen (B-categorie) op aangeven van de verenigingen zelf. De competities worden
onderbroken door een winterstop. De wedstrijden zelf worden gepubliceerd op de Vrone site.
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Speelveld informatie
Leeftijdsgroep

Veldomvang

O8, O9 en O10
O11 en O12
O13 en ouder

¼ veld
½ veld
1/1 veld

Max. spelers in het
veld
6
8
11

Dispensatie
1
2
3

Speeltijden
Leeftijdsgroep
O8 en O9
O10
O11 en O12
O13
O14 en O15
O16 en O17
O18 en O19
Senioren

Speeltijd
2 x 20 minuten (time-out na 10 en 30 min.)
2 x 25 minuten (time-out na 12,5 en 37,5 min.)
2 x 30 minuten (time-out na 15 en 45 min.)
2 x 30 minuten
2 x 35 minuten
2 x 40 minuten
2 x 45 minuten
2 x 45 minuten

Kledingfonds
SV Vrone is sinds het seizoen 2018/2019 gestart met een kledingfonds. Dit houdt het volgende
in:
●
●
●
●
●

Een klein deel van de contributie wordt gereserveerd voor een Vrone shirt.
Ieder lid huurt dus een shirt van SV Vrone. Dit shirt blijft eigendom van de club!
Bij schade, diefstal of indien het shirt te klein is geworden, wordt het vervangen.
Bij opzegging wordt het shirt weer ingeleverd.
Broeken en sokken dien je zelf aan te schaffen en zijn verkrijgbaar in de webshop (zie
Vrone site) of de winkel in Sportcafé de Oostwal

We verzoeken iedereen zorgvuldig om te gaan met sponsorkleding. Mochten er spullen
zoekraken of beschadigen, dan behouden wij ons het recht de kosten op de gebruikers te
verhalen.

Het mobiel digitale wedstrijdformulier
Het mobiel DWF is onderdeel van de Wedstrijdzaken-app. Deze applicatie is beschikbaar in de
Apple Store en Google Play Store. De app wordt gebruikt door wedstrijdsecretarissen,
scheidsrechters, overige wedstrijdofficials, teamleiders en aanvoerders/spelers.
Met ingang van het seizoen 2018/’19 moeten pupillenteams vanaf Onder 8 de spelersopgave
invullen op het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) in de Wedstrijdzaken app.
Vanaf de O13 wordt de spelersopgave alsmede de digitale spelerspassen door de
scheidsrechter gecontroleerd. Bij de categorieën O8 t/m O12 dient er wel een spelersopgave
gedaan te worden door de begeleider van het team, maar vind er geen visuele
spelerspascontrole plaats. Als er behoefte bestaat kan een begeleider (op eigen verzoek)
contact opnemen met de wedstrijdsecretaris om het mDWF te leren gebruiken.
9
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De wedstrijd
Voor een thuiswedstrijd dien je in principe minimaal 30 minuten voor het begin van de wedstrijd
aanwezig te zijn, bij een uitwedstrijd in principe minimaal een uur (afhankelijk van de reistijd).
Dit wordt door de begeleider bekend gemaakt. Voor het verzamelen voor uitwedstrijden zal de
begeleider duidelijke afspraken maken. De geadviseerde plek voor het verzamelen is de
parkeerplaats naast zwembad De Bever, maar ook de parkeerplaats bij basisschool De
Lispeltuut in De Vroonermeer is een populaire plek. Beide parkeerterreinen bieden op de
zaterdag namelijk voldoende parkeerruimte.
Bij thuiswedstrijden staat op het scherm bij het wedstrijdsecretariaat in welke kleedkamer je
moet omkleden. Tijdens de rust krijgen de spelers limonade (jeugd) of thee (senioren). Tijdens
de rust mogen er geen ouders in de kleedkamer komen.
Na de wedstrijd wordt het op prijs gesteld (de jongste jeugd), dan wel verplicht gesteld
(ouderen) om te douchen. Hoewel het bij de allerjongste jeugd niet verplicht is, zal het douchen
wel gestimuleerd worden. Wij adviseren hierbij om badslippers aan te trekken in verband met de
hygiëne. Uiteraard is de begeleider van het team ervoor verantwoordelijk dat de kleedkamer
netjes wordt achtergelaten bij uit en thuiswedstrijden.
Met het oog op mogelijke diefstal is het niet verstandig waardevolle spullen mee te nemen
(denk aan mobiele telefoons). Het bestuur van SV Vrone adviseert om waardevolle spullen niet
in de kleedkamer achter te laten. Tijdens een vol programma zullen meerdere teams gebruik
moeten maken van een kleedkamer waardoor deze niet op slot kan. Ondanks het feit dat een
begeleider soms waardevolle spullen in bewaring neemt, kan deze (noch SV Vrone)
aansprakelijk worden gesteld voor verlies. Het achterlaten van bezittingen in een kleedkamer of
het in bewaring geven van (waardevolle) spullen blijft altijd voor eigen risico van de speler zelf.

Trainingen
Trainingstijden worden voorafgaand aan het seizoen zoveel mogelijk afgestemd met de trainers
en vervolgens gepubliceerd op de Vrone site. De trainer is verantwoordelijk voor de
communicatie van de juiste trainingstijden alsmede bij eventuele afgelastingen.
Tijdens de training is alle sportkleding toegestaan. Scheenbeschermers en voetbalschoenen
zijn verplicht.

Afberichten
Als je lid bent van een vereniging schept dat verplichtingen. Er wordt immers in teamverband
gespeeld. Jouw team rekent steeds op je aanwezigheid bij elke training of wedstrijd. Het is dus
geen vrijblijvende aangelegenheid. Het kan gebeuren dat je om een belangrijke reden een keer
niet kunt trainen of spelen. Je moet dan afbericht geven. Het geven van afbericht dient zo vroeg
mogelijk te gebeuren (dus niet wachten tot het laatste moment). Het regelen van vervanging is
dan vaak onmogelijk geworden. Afberichten voor een wedstrijd dienen te worden gedaan bij de
leider. Afberichten voor een training dienen te worden gedaan bij de trainer.
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Afgelastingen
Het afgelasten van een wedstrijd kan door de KNVB (voor een heel district) of door de consul
van SV Vrone worden gedaan. De afgelaste wedstrijd zal duidelijk op de Vrone site alsmede in
de Voetbal.nl app zichtbaar zijn. Als een training wordt afgelast, zal dit tijdig via een app door de
desbetreffende trainer aan de ouders/spelers worden gecommuniceerd.

Verwachtingen van Vrone
Wat verwachten we van een speler?
Lid zijn van een sportvereniging, en in het bijzonder waar het een teamsport betreft, betekent
ook dat je wat verplichtingen op je neemt.
1. Lid zijn van SV Vrone betekent dat je zoveel mogelijk aanwezig bent bij trainingen en
wedstrijden. Een keer afbericht geven vanwege een dringende reden is akkoord, maar dit dient
geen gewoonte te worden. Het team moet voetballen en trainen dus rekent het hele team op je.
Houd je aan de tijd wanneer je aanwezig dient te zijn welke is bepaald door de
begeleider/trainer.
Als je bent verhinderd bij een wedstrijd zeg je ruim op tijd af, doe dit minimaal 4 dagen van te
voren.
Als je niet kunt trainen zeg je ook ruim van tevoren af bij je trainer, zodat de trainer daar
rekening mee kan houden. Doe dit minimaal 5 uur voor aanvang van de training.
2. De coach vertelt je waar, of en op welke positie je speelt.
3. Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers bij zowel trainingen als wedstrijden
is verplicht. Bovendien zijn bij wedstrijden Vrone sokken en een zwart broekje verplicht.
4. Je bent zuinig met de materialen (ballen, doelen, trainingsmateriaal, trainingspakken,
wedstrijdkleding) en accommodatie, zowel bij SV Vrone als bij de tegenstander.
5. Als je het shirt van SV Vrone draagt, vertegenwoordig je de club zoals SV Vrone
vertegenwoordigd wil worden. We gaan fatsoenlijk met de tegenstander, de scheidsrechter en
je eigen medespelers om. SV Vrone heeft sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan.
Hiervoor hebben we een aantal regels opgesteld:

● Commentaar op de leiding zoals (assistent-)scheidsrechter, begeleider van je elftal of
die van de tegenstander wordt niet getolereerd.

● We begaan geen opzettelijke grove overtredingen.
● Wangedrag (spugen, slaan, schoppen, natrappen, schelden enz.) wordt niet getolereerd.
● Ook na een nederlaag de scheidsrechter bedanken en tegenstander feliciteren.

11

SV Vrone - ‘De band die bindt’
6. Als je door een blessure niet kunt spelen, rekenen je teamgenoten erop dat je het eigen team
komt aanmoedigen. Wanneer je geblesseerd bent hoor je ook bij het team!
7. De coach kan je aanwijzen om ervoor te zorgen dat de eigen kleedkamer schoon achterblijft.
8. Bij Vrone wordt er van de seniorenleden (18 jaar of ouder) actieve participatie verwacht om
de vrijwillige kantine- en wedstrijdsecretariaatsdiensten in te vullen. Het team waarin je speelt
wordt een aantal keer per seizoen gevraagd om deze taak te vervullen. Van de leden wordt
hierin een pro-actieve houding gevraagd waarin je team aan de beurt is om deze vrijwillige
dienst in te vullen. Meer informatie is te vinden op de website onder informatie >
vrijwilligersbeleid (https://vrone.nl/veldvoetbal/informatie/vrijwilligersbeleid/). Bij jeugdleden dient
deze vrijwilligerstaak ingevuld te worden door de ouders/verzorgers van het spelende kind.

Wat verwachten we van de ouders?
Als een jeugdspeler lid wordt van SV Vrone, gaan wij ervan uit dat de ouders daar achter staan.
Het aanmelden van een lid bij SV Vrone is, zowel voor de speler zelf als voor de ouders, geen
vrijblijvende aangelegenheid. Door uw kind aan te melden als lid van Vrone, schept dit ook voor
u verplichtingen. Het volgende wordt van u verwacht:
-

-

-

-

Ervoor zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is bij trainingen en wedstrijden.
Bijdragen aan een goede onderlinge sfeer onder de ouders van het team van uw kind.
Regelmatig aanwezig zijn bij de wedstrijden van uw kind. Niet alleen vindt uw kind dat
prettig, het bevordert ook een goed contact tussen u als ouder, de leider en de ouders
onderling.
Beschikbaar zijn als chauffeur bij uitwedstrijden. De begeleider kan een schema maken
wanneer er van u verwacht wordt te rijden naar een uitwedstrijd.
Te proberen de privézaken zo te plannen dat uw kind kan trainen en aan wedstrijden
kan deelnemen. Voetbal is een teamsport. Als iemand verzaakt, dan kan dat gevolgen
hebben voor het hele team. We rekenen daarom altijd op alle spelers.
Positief enthousiasme langs de lijn is bijzonder welkom. Dit moet echter niet omslaan in
negatieve reacties richting de kinderen, de scheids- en grensrechters of de leider/trainer.
Durf elkaar op negatief gedrag aan te spreken.
Douchen na de wedstrijd hoort bij het voetballen. Die gewoonte moeten we met z’n allen
vanaf het begin aan te leren. U kunt daarin een belangrijke rol spelen door er mede op
toe te zien dat uw kind zich doucht na iedere wedstrijd. Badslippers voor de hygiëne zijn
aan te bevelen.

SV Vrone zit, net als iedere vereniging te springen om vrijwilligers die op allerlei fronten helpen
om de vereniging zo goed mogelijk te laten functioneren. Dat een club zo goed mogelijk
functioneert is niet alleen de verantwoording van het bestuur of de verschillende commissies,
maar is de verantwoording van alle leden (inclusief ouders van jeugdleden). Samen zijn we
immers de vereniging Vrone. Als wij een beroep op u kunnen doen, lees dan het hoofdstuk
“Vrijwilligers binnen SV Vrone“ en neem contact op met de betreffende mensen.
Bij SV Vrone wordt er van de ouders van de leden actieve participatie verwacht om de vrijwillige
kantine- en wedstrijdsecretariaatsdiensten in te vullen. Het team waarin uw kind speelt wordt
maximaal twee keer per seizoen gevraagd om deze taak te vervullen. Van de ouders wordt
hierin een pro-actieve houding gevraagd waarin het team van uw kind aan de beurt is om deze
vrijwillige dienst in te vullen. Meer informatie is te vinden op de website onder informatie >
vrijwilligersbeleid (https://vrone.nl/veldvoetbal/informatie/vrijwilligersbeleid/)
12
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Wat verwachten we van een trainer?
Het bestuur van SV Vrone waardeert de inzet van hun trainers. Zonder trainers is het namelijk
niet mogelijk voor een (jeugd)speler om zichzelf te ontwikkelen als voetballer.
SV Vrone streeft ernaar om ieder team 2x per week te laten trainen. We kunnen dit echter
alleen realiseren indien voldoende ouders/verzorgers/oudere jeugdleden bereid zijn
trainer/spelleider te worden.
Wat verwachten wij van een trainer?

● Spullen op tijd klaarzetten en na de training weer opruimen op de juiste plek.
● De ballen voor de training op de juiste spanning brengen. Zie de instructie bij de
●
●
●

●

ballenpomp.
Indien mogelijk de wedstrijden bezoeken van de teams waar training aan wordt
gegeven.
Regelmatig overleggen met de begeleider over het team. Hierdoor kan er worden
afgestemd waar eventueel extra aandacht aan moet worden gegeven tijdens de training.
Niet afwijken van de gestelde trainingstijden zodat ook de andere teams op hun
trainingstijden kunnen trainen. Het trainingsschema kun je vinden op de Vrone website.
Er wordt voorafgaande aan ieder seizoen een trainingsschema opgesteld. Aangezien
iedereen zijn/haar voorkeuren heeft kan er onmogelijk aan alle wensen worden voldaan.
Het terugzetten van de gebruikte verplaatsbare doelen na afloop van de training voor de
daarvoor bestemde groep. Stem wanneer er na jouw training een volgende groep gaat
trainen op dat veld even af of de doelen kunnen blijven staan omdat hij/zij deze ook gaat
gebruiken of dat ze opgeruimd dienen te worden. De groene vinkjes op onderstaande
plattegrond tonen aan waar de doelen na afloop van de training opgeruimd dienen te
worden. Het is van essentieel belang dat deze doelen ten allen tijden worden
opgeruimd. Wanneer er doelen op het veld staan wordt er namelijk geen onderhoud aan
de velden gedaan.
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● Met de spelers/speelsters en hun ouders/verzorgers naast de hierboven genoemde
algemene regels en afspraken eventuele aanvullende afspraken maken.
● Afstemming (3 á 4 keer per jaar) met de technische coördinatoren over opzet/wijze van
trainingen, wedstrijd aspecten etc.
● Het afsluiten van het complex indien als laatste aanwezig op het complex.
● Het in- en uitschakelen van de veldverlichting.

Wat verwachten we van een begeleider?
Bij SV Vrone streven we naar twee begeleiders per team. Hieronder volgt een overzicht van de
taken van een begeleider:

● Nieuwe leden (en hun ouders/verzorgers) welkom heten en wegwijs maken binnen de
vereniging (samen met de leeftijdscoördinator).

● Zorgen voor voldoende voetballers tijdens de wedstrijden (eventueel in overleg met de
andere begeleiders).
● De spelers informeren over vertrek- en aanvangstijden en eventuele afgelastingen.
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● Een team app groep aanmaken ten behoeve van de communicatie.
● Beheren van (wedstrijd)ballen en andere uitgegeven materialen zoals hesjes en
eventueel gesponsorde (inloop)shirts.

● Regelen van vervoer bij uitwedstrijden (rijschema).
● Voor de wedstrijd het mDWF (mobiel digitaal wedstrijdformulier) correct invullen via de
Wedstrijdzaken App.

● Scheidsrechters en vertegenwoordigers van andere verenigingen correct tegemoet
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

treden.
Indien nodig op de wedstrijddag reserveshirts ophalen in het wedstrijdsecretariaat
wanneer de tegenstander dezelfde kleur shirt heeft bij een thuiswedstrijd. Deze dienen
in de week na de gespeelde wedstrijd gewassen ingeleverd te worden.
Opstelling van het team bekend maken. Regelen en bijhouden van wissels en
reservebeurten. Ervoor zorgen dat alle spelers ongeveer evenveel speeltijd krijgen.
Indien er geen scheidsrechter is aangewezen, zorgen voor een scheidsrechter en
eventueel een assistent scheidsrechter. Houd hiervoor de Wedstrijdzaken app in de
gaten. Vanaf de O11 wordt je door de scheidsrechterscommissie van SV Vrone op de
hoogte gesteld als er geen scheidsrechter beschikbaar is. Bij de O10 en jonger dient er
in principe een ouder/verzorger als spelbegeleider te fungeren.
Coachen van het team tijdens de wedstrijd op een positieve en opbouwende wijze.
In de rust ophalen van limonade of thee voor de spelers. Hier zit ook koffie voor de
begeleider(s) bij.
Toezien op het juiste gebruik van de kleedkamers.
Ervoor zorgen dat de kleding iedere week gewassen wordt en compleet blijft. Het
gebruik van een wastas wordt geadviseerd.
Het organiseren van oefenwedstrijden (indien gewenst).
Onderhouden van contact met de trainer en proberen regelmatig de trainingen te
bekijken.
Communiceren van verplichte vrijwilligersdiensten voor de ouders (kantine en
wedstrijdsecretariaat) en dit pro-actief stimuleren.
Met de spelers/speelsters en hun ouders/verzorgers naast de hierboven genoemde
algemene regels en afspraken eventuele aanvullende afspraken maken indien
nodig/gewenst.
Uitzetten en opruimen van velden bij aangepaste wedstrijdvormen (8 tegen 8 en 6 tegen
6). Zie hiervoor de Infographic op de website. Welk team het veld moet uitzetten en welk
team deze moet opruimen wordt de week voorafgaande aan het speelweekend via de
groepsapp gecommuniceerd.

Vrijwilligers binnen SV Vrone
Vrijwilligers
SV Vrone draait vrijwel volledig op vrijwilligers. Slechts een enkeling (hoofdtrainer) wordt
betaald voor zijn werk bij de club. Op dit moment zijn er een flink aantal vrijwilligers actief
binnen de vereniging. Daar zijn we hartstikke blij mee. Vrijwilligers zijn nodig om SV Vrone
draaiende te houden. Zodra één vrijwilliger het laat afweten, loopt het meteen minder soepel
binnen de vereniging.
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De slogan: “Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze dat niet verdienen, maar omdat ze
onbetaalbaar zijn” is ook binnen SV Vrone van toepassing.
Omdat het invullen van alle diensten steeds moeilijker werd heeft SV Vrone de verplichte
vrijwilligersdiensten voor leden in het leven geroepen.

Verplichte vrijwilligersdiensten
Op de Algemene Ledenvergadering van 7 juni 2018 is besloten dat SV Vrone met ingang van
seizoen 2018-2019 een nieuw vrijwilligersbeleid gaat voeren. Dit betekent concreet dat er van
spelende leden en ouders/verzorgers iets meer wordt verwacht dan zij de jaren ervoor gewend
waren.
We vinden het erg belangrijk dat zowel de kantine als het wedstrijdsecretariaat ieder weekend
voldoende bezet is. Dit is immers in het belang van zowel SV Vrone als voor de bezoekende
clubs en toeschouwers.
In het kort houdt het nieuwe beleid het volgende in:
●

●

●

Alle jeugdteams – inclusief kabouters en Onder 7 – worden per seizoen maximaal 2x op
een zaterdag één dagdeel ingedeeld voor het wedstrijdsecretariaat en de kantine. Het
gaat hierbij per keer om 2 ouders voor het secretariaat en 2 ouders voor de kantine (dus
4 ouders per team per dienst).
Veteranen en senioren leden vervullen verplicht 2 diensten (kantinedienst en of
wedstrijdsecretariaat) per seizoen. De veteranen op zaterdag en eventueel zondag en
de senioren op zondag. Het gaat dan om de volgende dagdelen zaterdagmiddag en
zondagochtend en middag.
Veteranen, senioren en jeugdteams worden ingedeeld middels het Inzetrooster.

De diensten voor zowel het wedstrijdsecretariaat als de kantine zijn van 8:15 uur tot 13:00 uur
en van 13:00 uur tot 17:30 uur.
Er wordt naar gestreefd om de indeling zó te maken, dat het dagdeel waarop de
speler/speelster een thuiswedstrijd speelt het betreffende team ook dienst heeft.
Ieder ‘ouderduo’ krijgt voorafgaand aan de dienst een (korte) persoonlijke instructie.
We vragen de begeleider/coach voor het stimuleren van het invullen van de verplichte
vrijwilligersdienst in de kantine en het wedstrijdsecretariaat van het desbetreffende team. Deze
zullen tijdig benaderd (4 weken van te voren) worden om dit aan het team te informeren middels
een team app.
De overige leden krijgen een bericht middels het inzetrooster voor het inschrijven van diensten.
Er wordt gestreefd om dit minimaal 4 weken voor de dienst te doen. In het begin van het
seizoen zal het korter zijn door het ontbreken van wedstrijdschema’s. We vragen hiervoor om
begrip. Houd de e-mail dus goed in de gaten.
Mocht de bezetting niet rond zijn een week van te voren zal het bestuur ingelicht worden die
vervolgens actie onderneemt naar de leden of ouders/verzorgers van het desbetreffende team.
Let wel de senioren, veteranen en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn lid van SV Vrone en
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verplichten zich tot de diensten door het lidmaatschap van de club. Hier verwachten we een
eigen verantwoordelijkheid.
Mocht je je dienst niet kunnen vervullen verwachten we dat je zelf voor een vervanger zorgt en
dit te melden aan de coach van het team en aan Ben Stadegaard (planner inzetrooster).

Vrijwilligersavond
Om de vele vrijwilligers te bedanken, buiten de verplichte vrijwilligersdiensten, organiseert SV
Vrone elk jaar een ‘medewerkersavond’. Op deze feestavond voorziet het bestuur alle
aanwezige medewerkers van een hapje en een drankje.
Als u vrijwilligerswerk binnen SV Vrone wilt verrichten, neem dan contact op met iemand van
het bestuur. Zij zullen u van de juiste informatie voorzien of naar de juiste personen
doorverwijzen.
Meer informatie over het vrijwilligersbeleid en vacatures is te vinden op de website van SV
Vrone.

Begeleiders en trainers
Het spreekt voor zich dat de leiders en trainers heel belangrijk zijn binnen SV Vrone. Zij
zorgen er namelijk voor dat de spelers kunnen voetballen. Trainers staan elke week weer op
het veld om de spelers nieuwe vaardigheden bij te brengen en bestaande vaardigheden te
verbeteren. Daardoor ontstaat meer plezier bij de voetballers. De leiders zorgen ervoor dat
alle zaken rondom een wedstrijd goed worden geregeld, denk daarbij aan spelerspassen,
het digitale wedstrijdformulier en rijschema voor de uitwedstrijden.

Clubscheidsrechters
Wat voor de leiders en trainers geldt, geldt ook voor de clubscheidsrechters. Ook zij zorgen er
namelijk voor dat de spelers kunnen voetballen.
Binnen SV Vrone is het streven dat iedere wedstrijd vanaf de O11 wordt gefloten door een
gediplomeerde (club)scheidsrechter. De doelstelling van de scheidsrechterscommissie is om
zelf spelende leden op te leiden als clubscheidsrechter. Wanneer je geïnteresseerd bent om op
regelmatige basis een (jeugd)wedstrijd te leiden kan je contact opnemen met de
scheidsrechterscommissie (vronescheidsrechters@gmail.com). Het is al mogelijk om
scheidsrechter te worden bij Vrone vanaf 12 jaar!
Wanneer er geen scheidsrechters beschikbaar is bij een thuiswedstrijd dient de begeleider zelf
voor een scheidsrechter te zorgen. Mocht dit het geval zijn wordt de leider van het betreffende
team vanaf de O11 altijd tijdig ingelicht.

Onderhoud aan het complex
Het is noodzakelijk om het SV Vrone complex goed te onderhouden en waar mogelijk verder te
verbeteren. Dit gebeurt door Onderhoudscommissie bestaande uit een groep vrijwilligers bij SV
Vrone. Deze groep mensen doet veel voor de vereniging tegen zo laag mogelijke kosten. De
Onderhoudscommissie valt onder verantwoording van het Bestuur.
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Vormen om SV Vrone te steunen
Als gevolg van de teruglopende gemeentelijke subsidies moet ook SV Vrone steeds vaker
zoeken naar extra inkomsten. Dit om te voorkomen dat de contributie voor de leden zeer hoog
wordt en om te vermijden dat voetballen bij SV Vrone voor mensen of gezinnen niet meer
mogelijk is.
Hieronder staan een aantal vormen om SV Vrone te steunen en ervoor te zorgen dat SV Vrone
een betaalbare vereniging voor alle leeftijden blijft.

Sponsoring
Sportverenigingen bestaan deels bij gratie van (lokale) bedrijven die er voor kiezen een team
of een vereniging te sponsoren. Dit geldt ook voor SV Vrone. Een groot deel van de inkomsten
bestaat uit sponsoring. Bedrijven die SV Vrone een warm hart toedragen en die SV Vrone willen
gebruiken om de naam of hun product(en) van hun zaak nog eens extra onder de aandacht te
brengen.
De sponsorpakketten van SV Vrone bieden een uitstekende mogelijkheid om als bedrijf
zichtbaar te zijn in de regio. Meer informatie over sponsoring, de sponsorcommissie en
pakketkeuzes is te vinden op de SV Vrone site. Een e-mail sturen kan naar
sponsorcommissie@vrone.nl.

Vrienden van Vrone
Mocht je geen actief spelend lid van Vrone zijn, dan kunt u altijd nog lid worden van de
“Vrienden van Vrone”. Uiteraard zijn ook de leden van harte welkom bij de “Vrienden van
Vrone”. De “Vrienden van Vrone” is opgericht in april 2000.
De “Vrienden van Vrone” is een groep van zo’n 100 personen/bedrijven die de SV Vrone een
warm hart toedraagt. Dit doen ze door SV Vrone zowel mentaal als financieel te steunen met
een jaarlijkse bijdrage van € 45,-.
Deze bijdragen stellen de “Vrienden van Vrone” in staat SV Vrone regelmatig te verblijden met
giften. Enkele mooie giften zijn de windkeringen rond het D-veld, meubilair kantine, een luxe
ballenpomp, een bladblazer, een grasmaaier, een kettingzaag voor de onderhoudsploeg,
nieuwe jassen voor de scheidsrechters en nieuwe outfits voor Sinterklaas en zijn Pieten.
Als Vriend van Vrone komt jouw naam op het prachtige vriendenbord in de kantine. Bovendien
krijg je gratis toegang tot de jaarlijkse contactavond van de “Vrienden van Vrone”. Deze
contactavonden kenmerken zich door het aantrekken van een interessante spreker (bij de
meest recente bijeenkomst was dit Arne Slot, de nieuwe trainer van AZ) en de gezellige nazit.
Meert informatie over de Vrienden van Vrone is de vinden op de website van SV Vrone.
Indien je geïnteresseerd bent kun je je aanmelden door een email te sturen naar het volgende
e-mailadres: vriendenvanvrone@gmail.com
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Kantine
De kantine is het kloppend hart van SV Vrone. Op zaterdag is de kantine het
domein van de jeugdleden en hun ouders en andere supporters. Veel ouders komen graag
even kijken bij hun kinderen en genieten vervolgens van een kop kop koffie of thee en praten
gezellig bij met de ouders van teamgenootjes. Op zaterdagmiddag speelt de oudere jeugd hun
thuiswedstrijden en na afloop blijft er regelmatig een aantal supporters en begeleiders hangen
om onder het genot van een drankje nog even na te praten over de gespeelde wedstrijden.
Ook spelen de veteranen op zaterdagmiddag hun wedstrijden en evalueren dan graag de
wedstrijd in de kantine.
Op zondag zijn er een behoorlijk aantal teams dat na de wedstrijd geniet van een goede ‘derde
helft’. Het is op zondagmiddag dan ook vaak een drukte van belang en daardoor meestal ook
beregezellig. Met name als het eerste elftal thuis speelt is het gezellig druk. Dat is ook nodig
want de kantine inkomsten zijn voor SV Vrone van levensbelang.

Organisatie
Algemene ledenvergadering
Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de algemene ledenvergadering. Volgens de
statuten is het bestuur van SV Vrone verplicht minimaal eenmaal per jaar zo’n algemene
ledenvergadering uit te schrijven, waarin het verantwoording moet afleggen over het gevoerde
beleid. Het gehele afgelopen seizoen wordt besproken en geëvalueerd en ook het financiële
reilen en zeilen van SV Vrone komt aan de orde en wordt nader toegelicht. Naast het afleggen
van verantwoording en het toestemming vragen om bepaalde ingrijpende besluiten door te
voeren moeten ook nieuwe reglementen (zoals eerder genoemd) door de algemene
ledenvergadering vastgesteld (lees: goedgekeurd) worden. De algemene ledenvergadering is
de plaats om prangende vragen te stellen en/of belangrijke onderwerpen aan de orde te stellen.
De vereniging SV Vrone is van ons allemaal en deze jaarlijkse vergadering is de plek waar
ieders stem gehoord kan worden.
Naast de jaarlijkse ledenvergadering kan het bestuur een bijzondere ledenvergadering
uitschrijven. Op een dergelijke vergadering komt een speciaal onderwerp aan bod. Leden die
vinden dat er een algemene ledenvergadering dient te worden uitgeschreven, om wat voor
reden dan ook, kunnen het bestuur hiertoe verplichten door dit schriftelijk aan te vragen bij de
secretaris. Zo’n verzoek moet door minstens tien leden worden ondertekend.

Het bestuur
Voetbalvereniging Vrone wordt geleid door het Veldvoetbalbestuur. Sinds het seizoen 20182019 is er een nieuw Veldvoetbalbestuur, bestaande uit 9 personen die de club iedere dag een
beetje beter willen maken. Het Veldvoetbalbestuur vergadert in principe één keer in de maand,
tenzij er aanleiding is om vaker bij elkaar te komen. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën voor
Vrone? Laat het dan weten als je één van de bestuursleden tegenkomt op het veld of via
secretarisveld@vrone.nl
Voor namen en telefoonnummers van bestuursleden zie de ‘Bestuur’ pagina (onder ‘Contact’)
op de Vrone site. Daarnaast vervullen bestuursleden periodiek bestuursdienst op zondag. Zie
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de ‘Bestuursdienst’ pagina (onder ‘Informatie’) op de Vrone site.

De leden van het veldvoetbalbestuur van SV Vrone. V.l.n.r.: Dennis Roos (jeugdledenadministratie), Tijs
Roeland (voorzitter), Ruben Mathot (vrijwilligerscoördinator), Maarten Dekker (seniorencoördinator),
Robert Ligthart (sponsoring, PR en communicatie), Arjan van Staalduinen (Technische zaken), Jelle van
Hamersveld (wedstrijdzaken en KNVB), Karin Oudejans (secretaris en evenementen) en Jeroen van
Velzen (penningmeester). Op de foto ontbreekt Justin Brammer (contact selectie en kantinecommissie).

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor
een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. seksuele intimidatie (SI), of over een concreet
incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders
van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in
principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het
algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse
wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te
doorbreken. Is dit laatste het geval, dan is er voor de VCP sprake van een conflict van taken. Dit
conflict van taken kan zich vooral voordoen indien de VCP in een vertrouwelijk gesprek op de
hoogte wordt gesteld van een concreet ernstig incident van SI. Overleg tussen de VCP en het
bestuur van de vereniging speelt een belangrijke rol bij het oplossen van het conflict van taken.
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden. De VCP zal in alle
gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. SI dit
geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet
geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alleen wanneer het
bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen,
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waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven. Binnen het bestuur fungeert Karin
Oudejans als aanspreekpunt voor de VCP.

Overige onderwerpen
Regelgeving
De regels die binnen SV Vrone gelden zijn vastgelegd in een aantal documenten. Allereerst de
(wettelijk verplichte) statuten, waarin de grondrechten en –regels die binnen SV Vrone gelden
zijn opgenomen. Statuten kunnen alleen worden vastgesteld en gewijzigd door de algemene
ledenvergadering. Een nadere uitwerking van de statuten is opgenomen in het huishoudelijk
reglement (welke ook door de algemene ledenvergadering moet worden goedgekeurd).
Daarnaast wordt van overheidswege een bestuursreglement opgelegd aan verenigingen die
een kantine exploiteren betreffende het gebruik van alcohol in de kantine. Alle reglementen
zijn opvraagbaar via de secretaris.

WA- en ongevallenverzekering
Alle leden zijn automatisch via de KNVB verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid en
ongevallen tijdens clubactiviteiten. Verzekerd zijn leden van SV Vrone waarvoor de contributie
is betaald. De verzekeringen zijn van kracht tijdens alle clubactiviteiten. Hieronder wordt niet
alleen verstaan het deelnemen aan wedstrijden of trainingen maar ook het reizen van en
naar de wedstrijden. Heeft u vragen over de verzekering, dan kunt u contact opnemen met
de secretaris.Via onderstaande links kan men de verzekeringen die de KNVB heeft afgesloten
voor haar leden raadplegen.
Dekkingsoverzicht collectieve ongevallenverzekering KNVB
Dekkingsoverzicht collectieve aansprakelijkheidsverzekering KNVB

Zoekgeraakte spullen
Iedere week blijven er wel spullen achter in de kleedkamers en op het veld. Gevonden
voorwerpen zijn de eerste weken terug te vinden bij de ingang van de kleedkamer
accommodatie, of in het wedstrijdsecretariaat.
Een vrijwilliger van de vereniging beheert vervolgens deze gevonden spullen. Vraag op
wedstrijddagen even in het wedstrijdsecretariaat. Vooral trainingspakken en jassen willen nog
wel eens zoekraken, zet daarom de naam van uw kind in het trainingspak/jas.

Kostbaarheden
Zorg dat kinderen zo min mogelijk kostbaarheden meenemen naar de voetbal. Ook oorbellen,
kettinkjes, etc. graag thuislaten. De scheidsrechter kan vragen ze voor de wedstrijden te
verwijderen.

Activiteiten
Gedurende het voetbalseizoen worden er diverse activiteiten georganiseerd bij SV Vrone, zoals
gezellige avonden in de kantine (o.a. Klaverjassen), Snertloop voor de jeugd,
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Oliebollenmixtoernooi (voor de jeugdleden, in de kerstvakantie), Nieuwjaarsdagwedstrijd oudVrone tegen huidig Vrone 1 en de Penaltybokaal voor de jeugd tijdens Koningsdag.
Houd de Vrone website, de Facebook pagina en en Instagram in de gaten voor de activiteiten.

Cursussen
Om de vrijwilligers bij Vrone in staat te stellen zich zo goed mogelijk te kunnen ontplooien
binnen hun functie is het mogelijk dat er voor deze functie op kosten van Vrone cursussen
worden gevolgd. Een flink aantal van deze cursussen wordt door de KNVB gegeven. Mocht u
geïnteresseerd zijn in het volgen van een cursus kunt u informatie opvragen bij de betreffende
coördinator of het verantwoordelijke bestuurslid. Hij of zij kijkt dan of het in het betreffende
budget past. Mocht dit niet zo zijn kan hij/zij een verzoek neerleggen bij het Veldvoetbalbestuur.
De kosten worden door SV Vrone gedragen, mits u het geleerde ook bij SV Vrone daadwerkelijk
in praktijk brengt.

Roken
Het bestuur is bezig om in de nabije toekomst SV Vrone rookvrij te maken, hetgeen ook
verplicht is voor amateurverenigingen vanuit de KNVB vanaf het seizoen 2024/2025. Op dit
moment zijn we echter nog niet zover.
We willen wel dat mensen die willen roken op het SV Vrone complex zich bewust zijn van waar
ze roken en anderen - met name de jeugd - zo min mogelijk belasten.
We hanteren volgende regels:
1. In de kantine, kleedkamers en bestuurskamer is het verboden om te roken. Mocht u
willen roken, dat is dit mogelijk voor de kantine. Doe dit zoveel mogelijk zonder anderen
te hinderen, dus niet pal voor de ingang van de kantine.
2. Door trainers en begeleiders mag er niet op en langs de velden worden gerookt.
3. Aan supporters en ouders/verzorgers vragen we ook om dit zo min mogelijk te doen en
als het toch nodig is dit niet langs het veld te doen en anderen te belasten.

Alcohol
Zoals bekend is de aandacht voor alcoholbeleid sterk toegenomen. De wijzigingen in de Dranken Horecawet hebben de gemeentelijke wettelijk verplichte, taken en bevoegdheden op dit
terrein aanzienlijk uitgebreid. Dit betekent dat niet alleen supermarkten, cafés en andere
horecagelegenheden, maar ook (sport)verenigingen strenger gecontroleerd worden. De
gemeente maakt hierin geen enkel onderscheid.
Hiermee komen we ook gelijk bij de kern van de problematiek waarmee de (sport)verenigingen
geconfronteerd worden. Alle (sport)verenigingen zijn het eens met het gemeentelijk beleid en
willen volledig meewerken met de handhaving van dit beleid. Echter in sportkantines (ook in de
kantine van de SV Vrone) werken vrijwilligers, die een paar keer per jaar ‘bardienst’ hebben.
Het is goed denkbaar dat zij minder goed op de hoogte zijn van de regelgeving, en dat zij ook
minder routine hebben in het vaststellen van de leeftijden. Ook wordt herhaaldelijk gezegd dat
men elkaar kent in een sportkantine en leeftijds vaststelling als overbodig wordt gezien. Een
praktisch probleem is dat in sportkantines de identiteitskaart soms niet binnen handbereik is.
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Toch stelt de gemeente dat verenigingen dezelfde wettelijke verplichtingen heeft om het beleid
uit te voeren. De gemeente stelt simpelweg: dit is de wet en overtreders worden gestraft.
Wij doen daarom een beroep op alle leden van SV Vrone om ons te helpen in de naleving van
deze regelgeving. Dit door zich te houden aan de volgende afspraken:
●
●
●

Het is verboden alcohol te gebruiken onder de leeftijd van 18 jaar.
Het is verboden, op welke manier ook, alcohol te verstrekken aan leden en niet-leden
onder de 18 jaar.
Bij twijfel omtrent de leeftijd altijd vragen om identificatie.

Wanneer er geconstateerd wordt dat we ons niet houden aan bovengenoemde regelgeving, kan
de gemeente SV Vrone zware (geld)straffen opleggen. De gemeente kan zelfs overgaan tot een
volledig verbod op alcohol.
We hopen en verwachten dat onze leden zich houden aan de geldende regels, zodat SV Vrone
verdere consequenties bespaard kan blijven.

Verdere regels omtrent alcohol
Glas en alcohol op de tribune en rond de voetbalvelden zijn verboden door de KNVB. SV Vrone
vraagt haar leden dan ook hieraan mee te werken. Een boete die de club hiervoor kan
ontvangen zal worden verhaald op de betrokken leden.
Verder is het niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische versnaperingen rond en op de
velden te gebruiken van SV Vrone.

(Soft)drugsgebruik
Het spreekt voor zich dat op het hele sportcomplex geen (soft)drugs mag worden gebruikt. Bij
geconstateerd gebruik wordt contact opgenomen met de speler, ouder/verzorger en volgt een
schorsing van trainingen en wedstrijden en bij herhaling royement van de club.
Indien dit geconstateerd wordt, graag direct melding maken bij het wedstrijdsecretariaat die
door kunnen schakelen naar het bestuur.
Indien de indruk ontstaat dat (jeugd)spelers onder invloed zijn van drugs en/of alcohol mogen zij
niet spelen en zullen indien van toepassing de ouders/verzorgers worden ingelicht door de
leiding van het betreffende team.

Pesten en seksuele intimidatie
Pesten is een probleem wat helaas overal voorkomt, dus ook bij de voetbalvereniging SV
Vrone. Mocht u pestgedrag signaleren, schroom dan niet dit te melden bij de coach/begeleider
of iemand van het bestuur. Een andere manier om dit te melden is aan de vertrouwenspersoon.
Lees hierover meer in het hoofdstuk Vertrouwenscontactpersoon (VCP).
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