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Van het Bestuur 
Festilent is een club waar het leuk en gezellig is, maar waar even 
zozeer de voetbalsport professioneel, sportief en correct wordt 
beoefend. Dit geldt voor zowel de prestatieve teams als voor de 
recreatieve teams binnen de vereniging. Beide groepen moeten zich 
prima thuis voelen in de vereniging.  
 
Festilent is een vereniging van, voor en door de leden! Zonder de inzet 
en actieve inzet van leden, (ouders van) jeugdleden, vrijwilligers, kader 
en andere betrokkenen kan de club niet bestaan. Dat betekent dat van 
alle leden inzet en betrokkenheid gewenst is. 
 
Lid zijn van Festilent betekent samen voor de vereniging staan, samen 
is het sleutelwoord. Samen staat ook voor gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en elkaar hierop aanspreken als dat nodig is. 
 
Lid zijn van Festilent betekent ook het nakomen van afspraken en de 
verenigingsregels en je houden aan de algemene geldende waarden en 
normen. 
 
Vergeet niet dat een complimentje, of een schouderklopje het beter 
doet dan een wijzende vinger, of een verwijtend roddel praatje, doe 
dat niet “praat met elkaar”. 
 
Met het opstellen van dit informatieboekje willen we je informeren 
over een aantal afspraken, regels en gedragscodes binnen Festilent, dit 
boekje zal je wegwijs maken binnen Festilent lees het daarom goed 
door! 
 
Tot slot willen wij als bestuur je veel  plezier toe wensen bij Festilent. 
 
 

Aanmelden en afmelden als lid Festilent 
Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 5 jaar lid worden en actief mee 
voetballen en trainen. Men kan/mag een aantal gratis trainingen 
volgen, voor dat men besluit lid te worden. Wel moeten zij zich 
aanmelden bij de ledenadministratie. Indien de aanmelding voor 15 
mei van het lopende jaar binnen is kan altijd worden gestart m.i.v. het 
nieuwe seizoen dat in augustus start. Indien men later dan 15 mei of 
tijdens het seizoen zich aanmeld is het mogelijk dat er niet direct 
plaats is in een geschikt team, in dit geval zal men moeten wachten tot 
er een plaats komt in een bestaand team, of tot er een nieuw team 
kan worden gevormd. Wel kan men deelnemen aan de trainingen.  
 
Lid worden kan men alleen d.m.v. het invullen van het 
aanmeldingsformulier (download van de website www.festilent.nl). 
Festilent is afhankelijk van vrijwilligers. In de regel zetten een aantal 
ouders van kinderen zich in als trainer, coach of leider. Het beleid is 
dat elk team selfsupporting moet zijn. Dit houdt in dat er minimaal een 
trainer en leider per team moeten zijn, voordat het team van start kan 
gaan.  
 
Afmelden als lid dient ALTIJD schriftelijk en met een 
afmeldingsformulier te gebeuren. Dit formulier dient zo snel mogelijk 
na beëindiging bij de leden administratie ingeleverd te worden. 
 
De overgang van leden van Festilent naar een andere 
voetbalvereniging kan uitsluitend middels het overschrijvingsformulier 
van de KNVB. Een dergelijk verzoek dient maximaal 1 maand na de 
laatste competitiedag bij het KNVB districtskantoor binnen te zijn. 
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Contributie 
Elk lid is verplicht jaarlijks contributie af te dragen aan de vereniging. 
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap kan restitutie op de 
contributie worden verstrekt maar alleen op aanvraag van het lid zelf 
ingediend bij de penningmeester van de club. Indien een actief lid 
tijdens het seizoen, om welke reden dan ook, geblesseerd raakt en 
daardoor de rest van het seizoen niet kan sporten, beslist het bestuur 
welke restitutie volgt, maar hiervoor moet ook het lid zelf een verzoek 
bij de penningmeester indienen. Dit verzoek kan zowel door het lid zelf 
als door zijn of haar leid(st)er bij de penningmeester worden 
ingediend.  
Overmacht waardoor er minder gespeeld wordt is geen reden tot 
restitutie. Het contributiereglement is te vinden op de website. 
 
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
 
Het contributiebedrag, inclusief vrijwilligersbijdrage, wordt jaarlijks 
door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De verschuldigde 
contributie, wordt middels een automatische incasso twee keer per 
jaar geïnd. 
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Gedrag  
Bij trainingen / wedstrijden wordt beleefdheid, correctheid en 
sportiviteit van spelers en leiders / trainers verwacht. Blijf altijd 
correct, ook in je taalgebruik tegenover je spelers, scheidsrechter en je 
tegenstander. Stel je ook positief op tegenover je team.  Zij zijn er voor 
hun en jouw plezier en alles op basis van vrijwilligheid.  

Vervoer 
Bij het vervoer naar uitwedstrijden zal een beroep worden gedaan op 
de spelers en eventueel ouders / verzorgers om op toerbeurt het 
vervoer te verzorgen. De leiding van de verschillende teams zal u 
hierop attenderen. Indien u een keer niet kunt, is het uw 
verantwoordelijkheid om voor vervanging te zorgen. 

Afmelden en Stiptheid 
Als je ziek bent of met een andere geldige reden niet aanwezig kunt 
zijn, meld je dan tijdig af voor de wedstrijd of training bij de leider of 
trainer van je team. Voetbal is een teamsport en door niet tijdig of 
onnodig afmelden dupeer je het gehele team. Iedereen dient vijf 
minuten voor aanvang van de training omgekleed op het veld 
aanwezig te zijn. Zorg dat je bij uit- en thuiswedstrijden op het 
afgesproken tijdstip aanwezig bent, zodat er op jou niet gewacht hoeft 
te worden. 
 
 
  

Publicatiebord / website 
Veel informatie van de vereniging kunt u vinden op onze internetsite 
www.festilent.nl. Op het publicatiebord bij de ontvangstruimte op het 
sportpark, wordt wekelijks bekend gemaakt welke wedstrijden op het 
programma staan, als mede het tijdstip van aanvang en vertrek.  
 
De afgelastingen van wedstrijden en trainingen worden ALTIJD op de 
website geplaatst daarnaast hebben teams vaak een whatsapp groep 
of maillijst waar informatie gedeeld wordt. Dit wordt binnen de 
verschillende teams geregeld. 
De meest recente informatie staat altijd als eerste op de website en 
pas op een later tijdstip op het publicatiebord. 
 
Ook wordt de start van de trainingen, de aanvang van de winterstop 
en het weer starten van trainingen na de winterstop op het publicatie 
bord en website gepubliceerd.  
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Kleding en Uitrusting 
Onze clubkleuren zijn blauw - wit. Het wedstrijdtenue (shirt, broek en 
sokken) wordt door Festilent ter beschikking gesteld. De kleding wordt 
door Festilent gewassen. 
 
Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden is verplicht. 
 
Sponsorkleding mag alleen voor de warming-up van wedstrijden en 
tijdens reguliere wedstrijden van Festilent worden gebruikt en dus niet 
voor andere doeleinden zoals privégebruik en andere 
sportevenementen. 
 
Aan het einde van elk seizoen, uiterlijk 2 weken na de laatste wedstrijd 
van het seizoen, moet alle sponsorkleding weer worden ingeleverd bij 
de kledingcommissie of vertegenwoordigers en zal deze worden 
gecontroleerd. 
 
Bij de start van het nieuwe seizoen wordt aan elke leid(st)er voor zijn 
of haar team weer een compleet tenue ter beschikking gesteld 
waarvan de uitgifte d.m.v. een getekend formulier wordt vastgelegd. 

Teamindeling  
Voor aanvang van het voetbal seizoen worden de teams samengesteld 
op basis van het beleidsplan van Festilent. De teams worden ingedeeld 
op de kwaliteit van de spelers. Met kwaliteit bedoelen wij het willen, 
kunnen en houding/gedrag van een speler. Het kan voorkomen dat 
tijdens het seizoen blijkt dat, gezien de kwaliteiten en/of beleving, de 
speler in een hoger of lager team beter tot zijn recht komt. 
 
Dit zullen we dan met de speler en ouder/verzorger bespreekbaar 
maken voordat de speler in een ander team geplaatst wordt. 
 

De KNVB voetbalbond deelt teams in op sterkte. De prestatie (eerste) 
teams per klasse zijn de selectie-elftallen, waar de meest 
getalenteerde spelers in spelen. De lagere teams of wel recreatieve 
teams worden evenredig ingedeeld. 
 
De elftalindelingen voor het voetbalseizoen worden eind juni bekend 
gemaakt. De competitie indeling kunt u vinden op de website 
www.voetbal.nl. 
 
Meisjes die bij Festilent komen voetballen worden meestal bij de 
jongens ingedeeld. Er is gelegenheid om apart te douchen. Indien er 
voldoende meisjes aangemeld zijn van een leeftijdscategorie zijn er 
mogelijkheden om een meisjesteam samen te stellen. 

Verstrekking van thee en limonade 
Verstrekking van thee of limonade tijdens de rustpauze of na de 
wedstrijden is gratis en wordt gecoördineerd door de dienstdoende 
wedstrijdcoördinator. Tijdens trainingen wordt geen thee of limonade 
verstrekt. 
 
De ranja voor de jeugdteams op zaterdag word bij roulatie door 
ouders van de minipupillen, F en E teams verzorgd. Via de website 
wordt bij het wedstrijdoverzicht van de pupillen wordt de ranjadienst 
kenbaar gemaakt. 
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Corvee dienst 

Spelers van JO15 worden ingedeeld om corveedienst te verrichten op 
zaterdag middag. De JO15 spelers krijgen aan et begin van het seizoen 
de planning en kunnen onderling ruilen. De wedstrijdcoördinator van 
de zaterdag houd toezicht en weet welke werkzaamheden er in de 
corvee dienst uitgevoerd dienen te worden. 

Kleedlokalen en Hygiëne  
De kleedlokalen en douches zijn geen speelplaats of samenschool 
plekken maar een ruimte om je om te kleden en te douchen. 
Maak gebruik van badslippers. Laat geen kleding rondslingeren, maar 
hang deze netjes op of doe die in je sporttas. Voetbalschoenen 
worden buiten schoongemaakt en niet in het kleedlokaal.  
Buiten staan borstels waarmee het grootste vuil kan worden 
verwijderd. Spelen en het gebruik van een bal in het kleedlokaal is ten 
strengste verboden. Douches en kleedlokalen dienen na gebruik netjes 
en schoon te worden achtergelaten. 
 
Aan tegenstanders zal worden verteld dat zij de kleedlokalen na 
gebruik schoon moeten achterlaten en als sleutelgeld wordt zowel 
van eigen teams als tegenstanders € 5,- borg gevraagd. 
 
De wedstrijdcoördinator zal op de zaterdag en de zondag controleren 
of een en ander correct wordt uitgevoerd en draagt zorg voor het 
schoonmaken van de gangen, de afvalbakken en de 
scheidsrechterslokalen. 

AED (Automatische externe defibrilator) 
Onze vereniging beschikt over een AED-apparaat dat u kunt vinden in 
de ontvangstruimte naast de buitendeur. 

Aanvoerdersband 
De aanvoerders van alle elftallen of teams welke wedstrijden spelen, 
georganiseerd door of met goedkeuring van de KNVB, zijn verplicht 
een band te dragen. De kleur van deze band moet afwijken van de 
kleur van het shirt en dient een breedte te hebben van ongeveer 10 
centimeter. Deze band moet, in tegenstelling tot een rouwband, om 
de rechterbovenarm gedragen te worden. 

Kampioenschappen 
Bij een kampioenschap van een jeugd- of seniorenteam gelden de 
volgende regels; 
 
Senioren; 
Bij de kampioenswedstrijd krijgt het team een bos bloemen 
aangeboden. Team en technische staf krijgen 4 consumptiebonnen per 
persoon, te besteden in eigen kantine. 
 
Junioren; 
Bij de kampioenswedstrijd krijgt het team een bos bloemen 
aangeboden. De jeugdteams ontvangen 4 consumptiebonnen per 
persoon. 
 
Het bestuur is belast met het organiseren van een receptie welke voor 
de teams, met uitzondering van het 1e herenteam en 1e damesteam, 
gecombineerd wordt gehouden op een nader te bepalen dag. 
 
Het bestuur draagt, bij een receptie, zorg voor; kantinebezetting, 
aankleding, versturen uitnodigingen enz. De tijdens de receptie 
ontvangen giften blijven eigendom van het team en hoeven niet 
afgedragen te worden aan de club. Het bestuur draagt tevens zorg 
voor het schoonmaken van de ruimte na de receptie d.m.v. afspraken 
met de schoonmaakdames. 
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Straffen en Boetes 
Een speler ( vanaf JO13) die tijdens een wedstrijd een waarschuwing 
ontvangt of van het veld wordt gestuurd, kan door de KNVB worden 
geschorst en is dan niet gerechtigd om aan wedstrijden deel te nemen, 
trainingen mogen dan wel worden gevolgd. Deze schorsingen zullen 
door de club worden overgenomen. De door de KNVB opgelegde 
boetes komen geheel ten laste van desbetreffende speler en worden 
middels de afgegeven incasso aan de club door de penningmeester 
geïnd. De trainer / leider of bestuur kan ook corrigerend optreden.  
Dit kan o.a inhouden:  
- Een extra reservebeurt bij de eerstvolgende wedstrijd; 
- Mee helpen schoonmaken van de kleedruimte etc.; 
- Het assisteren bij trainingen; 
- Uiteenlopende werkzaamheden op het sportpark. 
 
Het bestuur is bevoegd om disciplinaire straffen of schorsingen op te 
leggen aan een lid. Indien een lid zich zodanig heeft gedragen dat 
hiervoor een schorsing wordt opgelegd dan is de procedure als volgt:  
- De coördinator of leider geeft door aan de speler en eventueel zijn 
ouders dat de speler geschorst is; 
- Een schorsing is zeer uitzonderlijk en geldt voor die activiteiten 
binnen Festilent (dus ook trainingen). 
 
Boetes, die wordt opgelegd naar aanleiding van het staken van een 
wedstrijd, het verlaten van het veld door het team of het niet 
opkomen dagen bij wedstrijden, komt in principe ten laste van het 
betrokken elftal. 
Wanneer ter beoordeling naar redelijkheid van de opgelegde straf, 
wordt voorgelegd aan het bestuur, besluit het bestuur op welke wijze 
de straf moet worden voldaan. Iedere situatie zal afzonderlijk worden 
gewogen. Over het ingenomen bestuursstandpunt is geen discussie 
mogelijk. 

Vertrouwenspersoon 
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. 
Wanneer je temaken krijgt met sexuele intimidatie, pestgedrag of 
mishandeling,  is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. 
Dit kan veel emoties en vragen oproepen. Ook als je er niet zelf het 
slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. 
Blijf er niet mee rondlopen maar praat erover met iemand in wie je 
vertrouwen hebt.  
 
Wat kan een vertrouwenpersoon voor u doen? 
Zij luistert naar uw verhaal en helpt zoeken naar de mogelijkheden om 
de situatie op te lossen. De informatie wordt strikt vertrouwelijk 
behandeld en er gebeurd niets wat je niet weet.  Als het nodig is kan 
een vertrouwenspersoon helpen om gesprekken met de betrokkenen 
te beleggen, een aanklacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of 
politie. Maar soms helpt het ook als je er even over kunt praten. 
Een vertrouwenspersoon is dus niet de persoon om met problemen op 
het voetbaltechnisch vlak aan te kloppen.  
 
Vertrouwenspersoon Festilent: 

Saskia de Waal, tel 0486-453340 

saskiet@hotmail.com 
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Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen 
Bij ernstige blessures is het aan te bevelen steeds de huisarts 
raadplegen. Lichamelijke ongemakken (zichtbaar of niet zichtbaar) 
melden bij de trainer of leider, zodat deze hiermee rekening kan 
houden bij de trainingen en wedstrijden. Indien uw kind gebruik maakt 
van medicijnen of fysieke beperkingen heeft, meldt dit aan de trainer 
of leiders, zodat zij hier op de juiste manier mee om kunnen gaan. 
 
Dat geldt ook als uw kind gedragsproblemen heeft. 
Wij verwachten juist dan van ouders extra informatie en 
ondersteuning bij trainingen en wedstrijden.  

Problemen  
Bij problemen verwachten wij dat het eerste contact via de trainer of 
leider en speler / ouder gaat. Daarna kan, als een en ander niet tot 
tevredenheid is opgelost, contact opgenomen worden met de 
coördinator van het desbetreffende team. 
De vertrouwenspersoon kan en mag altijd benaderd worden, daar zij 
volledig zelfstandig, zonder verantwoording naar de club, kan bijstaan 
en adviseren bij eventuele problemen van welke aard dan ook. 
Dit kan door een e-mail te sturen naar de vertrouwenspersoon binnen 
Festilent met daarin een korte omschrijving en de gegevens van 
speler, ouder, leider of betrokkene van de club waar het omgaat. Op 
de website van Festilent staan de contactgegevens van de 
vertrouwenspersoon. 
 
 
 

Beleid ten aanzien van onbehoorlijk gedrag 

Doel: 
Festilent stelt zich ten doel leden in een veilige omgeving hun sport te 
laten beoefenen. Hiertoe dient voorkomen te worden dat individuele 
leden (of groepen) met onbehoorlijk gedrag geconfronteerd worden.  
 
Uitvoering: 
Indien bovenbedoeld ongewenst gedrag zich voordoet, kan dit gemeld 
worden bij coördinatoren of bestuur, door het desbetreffende lid zelf, 
door ouder(s)/verzorger(s) of door leden. Vervolgens wordt eerst het 
beginsel van hoor en wederhoor toegepast. Hierbij worden in principe 
zowel het desbetreffende lid, als de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd. 
Beide partijen krijgen de gelegenheid de situatie te verduidelijken. 
Indien nodig kan de commissie tot één van de onderstaande sancties 
besluiten. 
 
Sancties: 
Het Bestuur kan naar aanleiding van de plaatsgevonden gesprekken de 
volgende sancties opleggen: 
1) Bij de eerste klacht: een officiële waarschuwing. Tevens worden 
ouder(s)/verzorger(s) hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. 
2) Bij de tweede klacht:uitsluiting van training(en) gedurende één 
week en uitsluiting van de eerstvolgende bindende wedstrijd. Bij 
afgelastingen schuift de maatregel door. Tevens worden 
ouder(s)/verzorger(s) hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. 
3) Bij de derde klacht:uitsluiting van trainingen gedurende vier weken 
en vier wedstrijden. Tevens worden ouder(s)/verzorger(s) hiervan 
persoonlijk op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de ernst van de 
gepleegde feiten kan van de genoemde volgorde worden afgeweken. 
Er kunnen stappen worden overgeslagen of aangevuld. 
4) Bij de vierde klacht:royering als lid van Festilent. Tevens worden 
ouder(s)/verzorger(s) hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. 
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Wedstrijd coördinator 
In geval van oefen-, beker- of competitiewedstrijden, is er namens de 
vereniging een toezichthouder aanwezig die verantwoordelijk is voor 
de ontvangst van de tegenstanders en scheidsrechters, de eventuele 
uitgifte van spelmateriaal en de sleutels van de kleedlokalen. 
 
De leiders van de teams zijn medeverantwoordelijk voor de ontvangst 
van de tegenstander en scheidsrechter. Zij kunnen gebruik maken van 
de ontvangstruimte en krijgen gratis koffie ter beschikking gesteld. 
Andere personen dan bestuurders, leiders en scheidsrechters zijn niet 
bevoegd om van de ontvangstruimte gebruik te maken, behalve bij 
goedkeuring door de wedstrijdcoördinator. 
Per team dient slechts één persoon per team zich in de 
ontvangstruimte te melden voor het invullen van de 
wedstrijdformulieren. De ontvangstruimte mag niet worden gebruikt 
voor het vaststellen van opstellingen e.d, daarvoor kan men terecht in 
de kantine. 
 
Ingevolge KNVB-voorschrift is op zaterdag en zondag, tijdens de 
wedstrijden, een lid van de vereniging belast met de veiligheid en 
coördinatie. Deze persoon draagt de algemene verantwoordelijkheid 
t.a.v. de veiligheid voor die dag en is tevens scheidsrechtersbegeleider. 
De naam  en het lidnummer van betrokkene dienen op het 
wedstrijdformulier te zijn ingevuld. 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelastingen 
Besluiten tot afgelasting van wedstrijden op zaterdag en zondag wordt 
door de volgende instantie/persoon en in deze volgorde genomen; 

a. KNVB – zie daarvoor teletekstpagina 603 Zuid ll 
Consul KNVB in overleg met wedstrijdsecretaris} 
Scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd 

b. Afgelastingen door bovengenoemde instantie/persoon houdt 
automatisch in dat op de speelvelden ook geen 
vriendschappelijke wedstrijden gespeeld kunnen worden (dit 
geldt voor alle teams) 

c. Op de website van de vereniging. 
 
Uitzondering hierop is dat, bij afgelasting door de bond van het hele 
district, de toestand van de velden bepalen of er wel of niet kan 
worden geoefend. 

Spelerspassen 
Ieder  actief lid, m.u.v. JO11 en JO9, moet in het bezit te zijn van een 
geldige spelerspas waarop zijn of haar naam, pasfoto, relatienummer, 
geboortedatum, adres en postcode en de naam van de club staan 
vermeld. 
 
Bij elke bindende wedstrijd hebben zowel de scheidsrechter als de 
aanvoerders het recht om de passen te controleren en te vergelijken 
met het wedstrijdformulier. Ook na afloop van de wedstrijd bestaat dit 
recht voor beide partijen om eventuele wisselspelers te controleren. 
De kosten van de pas worden door de club, tegelijk met de inning van 
de contributie, met het lid verrekend. De pas blijft bij senioren 10 jaar 
en bij junioren 4 jaar geldig en dient bij overschrijving te worden 
teruggezonden naar de KNVB. Zonder het kunnen tonen van de pas is 
men niet speelgerechtigd. 
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Wedstrijdformulieren 
De aanvoerder, dan wel een door hem aangewezen andere 
functionaris van de vereniging, is verplicht voor aanvang van de 
wedstrijd het wedstrijdformulier te voorzien van de juiste gegevens en 
te ondertekenen. De aanvoerder tekent uitsluitend en alleen voor de 
juistheid van de namen, voorletters en ledennummers van alle spelers 
en wisselspelers van zijn elftal, die geheel of gedeeltelijk hebben 
meegespeeld, alsmede voor de juistheid van de naam, voorletters en 
ledennummer van de grensrechter van zijn vereniging. 
 
Na de wedstrijd dient de aanvoerder het formulier wederom te 
paraferen, dit i.v.m. de controle van de spelerspassen. 
Met uitzondering van JO11 en JO9 worden bij alle teams 
wedstrijdformulieren gebruikt. 

Oefen-, Jubileum- en Afscheidswedstrijden 
Oefenwedstrijden voor alle teams dienen te worden aangevraagd bij 
de wedstrijdsecretaris van desbetreffende afdeling. De 
wedstrijdsecretaris regelt scheidsrechters, bestuursdiensten en geeft 
de data door aan het bestuurslid horecazaken en de terreindienst. 
 
Voor oefenwedstrijden die op doordeweekse avonden thuis worden 
gespeeld, gelden de volgende regels; 

- Jeugdwedstrijden worden op maandag en woensdag gespeeld; 
- Seniorenwedstrijden worden op dinsdag en donderdag 

gespeeld; 
- Beker- en competitiewedstrijden gaan voor oefenwedstrijden; 
- Op doordeweekse avonden gaan trainingen voor 

oefenwedstrijden, mits die daarvoor voor de betreffende 
teams, in de plaats komen; 
 
 

- Oefenwedstrijden kunnen alleen doorgang vinden mits de 
kwaliteit van de grasmat en de voorziene 
weersomstandigheden dit toelaten. De beslissing hierin dient 
door de desbetreffende wedstrijdsecretaris te worden 
genomen in overleg met de mensen van het 
terreinonderhoud. 

 
Jubileumwedstrijden kunnen door de leider van een team, 4 weken 
voorafgaand aan het jubileum, worden aangevraagd bij de 
wedstrijdsecretaris, zodat die voldoende tijd heeft om een en ander te 
regelen en de media te informeren. 
De desbetreffende leider dient aantoonbaar te maken dat 
daadwerkelijk sprake is van een jubileum waarbij pas bij meer dan 250 
wedstrijden in hetzelfde team van een jubileum wordt gesproken. 
Het vaststellen zal in overleg met het bestuur geschieden. 
 
Afscheidswedstrijden kunnen door de leider van een team, 4 weken 
voorafgaand aan het afscheid, worden aangevraagd bij de 
wedstrijdsecretaris, zodat die voldoende tijd heeft om een en ander te 
regelen en de media te informeren. De desbetreffende leider dient 
aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van een afscheid. 
Het vaststellen zal in overleg met het bestuur geschieden. 

Verplaatsten van wedstrijden (datum en of tijdstip) 
Het verplaatsen van vastgestelde data en tijdstippen van bindende 
wedstrijden wordt slechts door de wedstrijdsecretaris van de 
desbetreffende afdeling, binnen de door de bond vastgestelde regels 
en termijnen, aangevraagd en kan alleen door de leider van het team 
worden verzocht. Boete, voortvloeiend uit het niet naleven van deze 
regelgeving, zal worden doorberekend aan het betreffende team. 
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Trainingen 
Procedure afkeur velden 
Het (af)keuren van velden geschiedt door een werkgroep waarin de 
belangen van alle geledingen uit de vereniging zijn vertegenwoordigd 
en wiens oordeel bindend is voor elke betrokkene. 
 
De werkgroep beoordeelt bijtijds de toestand van de velden en 
informeert (eventueel via derden) alle betrokken partijen over hun 
beslissing via een melding op de club-website onder “Teams > 
Mededelingen”. 
 
Onder ” velden” worden ook de aanwezige tussenruimtes verstaan 
welke voor trainingen worden gebruikt, m.a.w alle grasoppervlakken 
vallen onder deze regeling. 
 
De werkgroep bestaat uit de volgende leden; 
Pierre de Groot  telnr; 06 - 31169013 
Piet Manders  telnr; 0486 - 451934 
 
Het afkeuren van velden kan betrekking hebben op zowel trainings- als 
wedstrijdvelden, beide procedures worden hieronder beschreven en 
moeten door elke betrokkene worden gehanteerd. 
Te volgen stappen: 

1) Indien geen bericht ontvangen wordt van de werkgroep, mag 
men ervan uitgaan dat trainingen zonder beperkingen gewoon 
doorgang kunnen vinden, bij afgelastingen zal vòòr 17.30 uur 
via de club-website iedereen worden geïnformeerd; 

2) De werkgroep beoordeelt per avond de kwaliteit van de 
velden en beslist daarna welke (delen van) velden 
verantwoord gebruikt kunnen worden voor het houden van 
trainingen; 
 

Het kan dus voorkomen dat velden of delen ervan worden 
afgekeurd en dat andere velden of delen ervan wel mogen 
worden gebruikt. 
De trainers van de desbetreffende teams dienen hiermee 
rekening te houden en hun trainingen eventueel aan te 
passen, elders op het complex te houden of in z’n geheel af te 
gelasten; 

3) De werkgroep zal rekening houden met de belangen van de 
teams, de kwaliteit van de velden over langere tijd, kijken naar 
het resterende deel van het seizoen en daarop haar beslissing 
baseren; 

4) De werkgroep heeft de bevoegdheid om trainers te gelasten 
hun trainingen aan te passen of op een andere locatie van het 
complex te trainen om zodoende de kwaliteit van de velden zo 
optimaal te houden; 

5) Trainingsgroepen welke normaal van een heel veld gebruik 
maken, kunnen worden gelast slechts een deel van een veld te 
gebruiken om ook zo weer te trachten de kwaliteit zo optimaal 
te houden; 

6) Trainingen welke slechts door enkele personen worden 
bezocht, kunnen door de werkgroep (tijdelijk) worden 
samengevoegd zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de 
velden en de verlichting. 

7) Alle aanwijzingen van (een lid van) de werkgroep dienen, op 
straffe van sancties, per direct te worden opgevolgd. 

Trainingsvelden 
Het gebruik van de trainingsvelden, zijnde de velden 3, 4 en de 
bijvelden, dient te geschieden conform het aan het begin van elk 
seizoen overeengekomen trainingsschema (zie voor de actuele versie 
www.festilent.nl). 
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Trainers zijn tijdens hun dienst verantwoordelijk voor hun groep en 
dienen erop toe te zien dat kleedruimten zijn afgesloten tijdens de 
trainingen. Gebruikte materialen dienen, voor zover ze niet meer 
door collega’s worden gebruikt, weer te worden opgeborgen op de 
daarvoor bestemde plaatsen. 
 
Tevens dienen de gebruikte verplaatsbare doelen weer te worden 
teruggezet en dienen de netten van de vaste doelen te worden 
opgehangen, dit om overlast met maaien te voorkomen. 
 
Trainers zijn verantwoordelijk voor het uitschakelen van de 
terreinverlichting en dienen erop toe te zien dat deze niet langer 
brandt dan dringend noodzakelijk is. 

Gebruik hoofdveld 
Het gebruik van het hoofdveld wordt bepaald door de 
wedstrijdsecretarissen en moet in elk geval worden benut voor de 
wedstrijden van de teams, heren 1, dames 1, JO19 t/m JO13.Keuring 
van het hoofdveld geschiedt door de consul in overleg met de 
wedstrijdsecretaris. Afkeuring van het hoofdveld betekent niet 
automatisch dat alle velden worden afgekeurd. Keuring van de andere 
velden geschiedt ook door de consul in overleg met de betrokken 
wedstrijdsecretaris. 
 
Verstrekking materialen 
Uitgifte van ballen en shirts c.q. reserveshirts vindt plaats door degene 
die op dat moment belast is met de zaterdag- c.q. 
zondagbestuursdienst c.q. wedstrijdcoördinatie. 
 
 
 

Spelmaterialen, die worden gebruikt, worden na afloop van het veld 
verwijderd en opgeslagen op de daarvoor bestemde plaatsen, dus ook 
de goals dienen verwijderd te worden en te worden opgeslagen op de 
daarvoor geldende plaats. 
 
Natte hesjes mogen ter droging in de Materiaal- c.q. tenueruimte 
worden opgehangen. Trainingshesjes moeten door de teams zelf 
worden gewassen en kunnen niet bij de wedstrijdtenue’s worden 
gevoegd. 
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Reglement Ballen/Materiaalhok 
1. Trainingsmaterialen, zoals kruiwagen, pylonen, moeten geplaatst 

worden in het bijgebouw naast het ballenhok. De trainingsshirts 
moeten ter droging  worden opgehangen in de ruimte achter het 
ballenhok. 
 

2. Tijdens trainingen is de trainer of diens vervanger 
verantwoordelijk voor de ballen. De trainer of diensvervanger 
haalt de ballen uit de kast, telt van tevoren of het op de kast 
aangegeven aantal ballen aanwezig is en telt tevens hoeveel 
ballen hij / zij in gebruik neemt. 
 

3. Gedurende de training moeten de ballenkasten afgesloten zijn. 
Tijdens de training moet het ballenhok eveneens afgesloten zijn, 
zodat geen onbevoegden bij de ballen kunnen komen. 
 

4. De ballen moeten na de training worden geteld en worden 
opgeborgen in de kasten, gelijkelijk verdeeld niet tegen elkaar in 
verband met het drogen. 
 

5. Zoek geraakte ballen moeten na afloop van de training worden 
gezocht; worden ze niet gevonden dan wordt verzocht dit op 
dezelfde avond te melden bij:  
PIET MANDERS, TEL. 451934 

 
6. Wanneer ballen vóór of tijdens de training slap zijn c.q. kapot  

gaan of zijn, dan moet dit eveneens worden doorgegeven aan 
PIET MANDERS, zodat ze gemaakt of vervangen kunnen worden. 
 

7. Ballen, die stuk of slap zijn, moeten in een ballennet naast de 
ballenpomp worden gedaan. Ze worden, nadat ze gemaakt zijn, 
weer in de daarvoor bestemde kast gelegd. 

 

8. Het ballenhok moet na iedere training veegschoon worden 
achtergelaten. 

 
9. Getraind kan worden alleen met de daarvoor bestemde ballen. 

Dit is aangegeven op de ballenkasten. 
 

10. Intrapballen voor een wedstrijd zijn aan alle teams beschikbaar 
gesteld. De elftalbegeleider is verantwoordelijk voor de 
intrapballen en voorziet de tegenstander in voorkomende 
gevallen van een bal. 

 
11. Verlies of zoek raken van een intrapbal of ballennet komt voor 

rekening van het verantwoordelijke team; de kosten van een bal 
bedragen € 10 en van een ballennet € 5; afdracht van de kosten 
bij Piet. 
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Leid(st)er Team 
Praktische handleiding voor leiders/sters 
 
THUISWEDSTRIJDEN 
Vóór de wedstrijd: 

- Tijdig aanwezig zijn (min.30 minuten voor aanvang wedstrijd); 
- Vooraf invullen van het wedstrijdformulier in sportlink; 
- De jeugdspelers verzamelen en naar de kleedkamer 

begeleiden; 
- Kleedruimte afsluiten; 
- Probeer tenminste vóór de wedstrijd contact te zoeken met de 

scheidsrechter en bezoekende vereniging; 
- Afhalen van de wedstrijdbal (+ reservebal), de 

grensrechtervlaggen bij de dienstdoende 
wedstrijdcoördinator; 

- Eventueel afhalen reservetenue; 
- Opstelling bekend maken wanneer de jeugdleider/ster tevens 

als trainer/coach fungeert. 

 
Tijdens de wedstrijd: 

- Toon respect voor beslissing genomen van de  scheidrechter 
en grensrechters (denk aan waarden en normen); 

- Treedt hij/zij (eventueel) op als grensrechter, verzorger of 
scheidsrechter; 

- In overleg met de (eventuele) trainer/ster stimuleert en 
begeleidt hij/zij en geeft aanwijzingen aan zijn/haar team. 

 
Na de wedstrijd: 

- De scheidsrechter en bezoekende vereniging bedanken; 
- Wedstrijdformulier voor akkoord geven in sportlink; 
- De wedstrijdbal(len), en de grensrechtervlaggen 

terugbezorgen bij de dienstdoende coördinator; 

- Toezicht houden in de kleedkamer en toezien dat deze schoon 
en leeg wordt achtergelaten ook bij de tegenpartij; 

- Wijst per toerbeurt een twee- of drietal spelers aan voor het 
schoonmaken van het kleedlokaal (maakt hiervan een rooster 
voor zowel thuis- als uitwedstrijd); 

- Noteert reservebeurten; 
- Afmelden 2 dagen van aanvang wedstrijd bij de leider, 
- Ongevallen en ongeregeldheden doorgeven aan de voorzitter 

van het jeugdbestuur; 
- Tenue’s naar wasadres brengen ook de reservetenue’s. 

 
UITWEDSTRIJDEN 
Vóór de wedstrijd: 

- Zorgt voor gelijktijdig vertrek en maakt daarover goede 
afspraken, o.a.: wie rijdt voorop, denk aan veiligheid, geeft 
aan, bij elkaar kwijtraken, hoe men op de plaats van 
bestemming kan komen (liefst door een korte schriftelijke 
reiswijzer per auto); 

- Presenteert hij/zij zichzelf bij de te bezoeken vereniging en de 
scheidsrechter. 

 
Na de wedstrijd: 

- De kleedkamer netjes achterblijft; 
- achtergebleven “spullen” meeneemt; 
- De ouders, welke voor het vervoer gezorgd hebben, bedankt 

worden. 
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ACTIVITEITEN en ACTIES 
Bij activiteiten en acties valt voor de jeugdleider/ster aan het volgende 
te denken: 

- Zorg ervoor tijdig en zo mogelijk altijd aanwezig te zijn; 
- Wees op de hoogte van de gang van zaken; 
- Houd je aan de geldende afspraken; 
- Aanspreekpunt voor Bestuur / jeugd coördinatoren 
- BEDENK: EEN ENTHOUSIASTE LEIDER/STER DOET IETS AL BIJ 

VOORBAAT SLAGEN. 
 
EN DAN DIT NOG; 
De leider/ster dient rekening te houden met de volgende afspraken: 

- Gebruik van alcohol voor tijdens de wedstrijd of training is 
verboden; 

- Rook niet in de kleedkamer, op het veld en tijdens de 
wedstrijdbespreking; 

- Toon belangstelling bij verjaardagen, ziektes, blessures, etc,; 
- Na trainingen is niet verplicht te douchen, bij wedstrijden wel; 
- Zorg ervoor zelf dat de spelers/sters de afspraken nakomen; 
- Een leider/ster kan, mag, moet ook  corrigerend optreden in 

het clubhuis, kleedkamer en op en/of rond het veld; 
- Probeer het contact met de teamleden te stimuleren, bijv. via 

feestavonden of rond de wedstrijd of training. 
 

 

 

 

 

 

Met dit informatieboekje hebben wij getracht iedereen op de hoogte 
te brengen van een aantal afspraken en spelregels die gelden binnen 
onze vereniging.  Wij zijn er ons van bewust dat niet alle zaken zijn 
vermeld, maar wij hebben geprobeerd om de belangrijkste zaken weer 
te geven.  
 
Mochten er toch nog vragen zijn, blijf er dan niet mee rondlopen maar  
stel ze rustig aan de verantwoordelijke personen.  
 
Als iedereen actief meehelpt al het voorgaande uit te voeren, dan zijn 
wij er van overtuigd dat we met elkaar veel plezier kunnen beleven 
aan de voetbalsport.  
 
Tenslotte wensen wij iedereen een plezierige tijd toe bij onze 
vereniging. 
 

 


