
INTRODUCTIEBRIEF
NIEUW JEUGDLID vv BEW

Sportpark: 
Middenweg 11E

Vledder
tel. (0521) 382140

www.vvbew.nl

Beste sportvriend,

Wij zijn erg blij je te mogen verwelkomen als lid van onze vereniging en heten je daarom van harte welkom! Samen 

een sport beoefenen en veel plezier hebben, dat beleef je bij ons.

Het hoofdbestuur, de jeugdcommissie en de vrijwilligers zijn van mening dat voetbalvereniging BEW een vereni-

ging is om trots op te zijn, dit willen we graag zo houden. Daarom is het belangrijk dat we ons allemaal aan bepaal-

de regels houden, de zogenaamde normen en waarden. Verderop in deze brief lees je daar meer over. 

Wij hopen dat je ontzettend veel plezier en sportiviteit zult beleven bij BEW.

Onderstaand vind je de nodige informatie over onze vereniging. Heb je nog vragen, neem dan contact op met één 

van de leden van het bestuur of de jeugdcommissie.

Vrijwilligers

Één van de belangrijkste kenmerken van een vereniging is dat leden de vereniging vrijwillig ondersteunen. BEW 

prijst zich gelukkig met de huidige vrijwilligers die zich wekelijks voor de vereniging inzetten, toch komen we altijd 

handen tekort. Daarom rekenen we ook op de hulp van ouders/verzorgers van onze jeugdleden. Op het aanmel-

dingsformulier heeft u al een keuze kunnen aangeven. U zult hiervoor ook nog persoonlijk benaderd worden. 

Trainingsinformatie

· De trainingstijden van de jeugdspelers worden aan het begin van elk seizoen door de leider(s) aan de 

ouders/verzorgers doorgegeven. De tijden staan ook gepubliceerd op de website van BEW.

· Een speler mag uiterlijk 10 minuten voor de training aanwezig zijn. 

· Tijdens de training van kabouters verwachten wij dat één van de ouders aanwezig is. Dit ter ondersteuning van 

de trainer(s).

· Als vereniging voelen wij ons verantwoordelijk voor onze spelers vanaf de aanvang van de training tot het eind 

van de training. 

Wedstrijdinformatie

Ten aanzien van de wedstrijden zijn de volgende zaken belangrijk:

· De tijdstippen van de uit- en thuiswedstrijden worden door de leider(s) aan het begin van elk seizoen gemaild en 

in een schema opgenomen. 

· Om blessures te voorkomen is het dragen van scheenbeschermers bij wedstrijden en trainingen verplicht. 

Zonder scheenbeschermers mag er niet gevoetbald worden.

· Bij wedstrijden van de kabouters en F-pupillen wordt verwacht dat één ouder/verzorger aanwezig is om 

zijn/haar kind in de kleedkamer te assisteren. 

· Het wedstrijdtenue bestaat voor de jeugd uit een shirt, broek en sokken en wordt door BEW op wedstrijddagen 

beschikbaar gesteld. De ouders/verzorgers wassen de kleding . In het schema staat wie aan de beurt is. 

· Voor het rijden naar uitwedstrijden doen wij ook een beroep op de ouders/verzorgers. De planning hiervoor is in 

het schema opgenomen  Bij verhindering, zorgt de betreffende ouder/verzorger voor vervanging.

· Het wordt aangeraden om een volledig trainingspak mee te nemen naar trainingen en wedstrijden als de “R” in 

de maand is.

· Het bestuur heeft douchen na de wedstrijd verplicht gesteld. Wij adviseren het gebruik van badslippers. Dit is 

hygiënisch en voorkomt uitglijden. 

· Als vereniging voelen wij ons verantwoordelijk voor onze spelers:

  - tijdens de wedstrijd;

  - bij een uitwedstrijd een uur voor aanvang van de wedstrijd tot de terugkomst op ons voetbalveld;

  - bij thuiswedstrijden een half uur voor aanvang van de wedstrijd tot en met het douchen. 
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Afmelden wedstrijden en trainingen

Het afmelden voor wedstrijden en trainingen is verplicht. Hierbij gelden de volgende spelregels:

-  Dit kan alleen door persoonlijk contact op te nemen met je leider/trainer.      

Afmelden vindt dus niet plaats via email of sms.

- Afmelden vindt bij voorkeur uiterlijk een week voor de betreffende wedstrijd plaats. Op deze manier zijn we op tijd 

om, bij veel afmeldingen, bij de KNVB om uitstel van de wedstrijd te vragen.

- Bij onvoorziene zaken, meld je je natuurlijk later af bij je leider/trainer.

Winterperiode

In de winterperiode vinden de trainingen en wedstrijden in de zaal plaats. De planning hiervoor krijg je door van je 

leider(s) en staat ook op onze website. 

Afgelastingen van wedstrijden

Er zijn verschillende manieren waarop een wedstrijden kan worden afgelast:

Algehele afgelasting door de KNVB:

Op NOS teletekstpagina 603 kunnen algehele afgelastingen bekeken worden. BEW speelt in de afdeling Noord. Bij 

een door de KNVB afgelaste wedstrijd wordt niemand persoonlijk benaderd. Spelers dienen deze afgelastingen 

zelf op teletekst bij te houden.

Afgelasting vanwege specifieke omstandigheden:

Indien het veld zich in een slechte conditie bevindt of indien de tegenpartij de wedstrijd afzegt wegens onvoldoen-

de spelers, is sprake van specifieke omstandigheden. In dat geval worden de spelers door de leider(s) van de 

afgelasting op de hoogte gebracht.

Normen en waarden

Binnen BEW vinden we het belangrijk fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Een aantal zaken willen we graag bena-

drukken:

· Stel je altijd sportief op.

· Respecteer beslissingen van begeleiding en arbitrage, onthoud je van commentaar.

· Heb respect voor anderen en andermans eigendom.

· Pesterijen, vandalisme en diefstal horen niet thuis bij onze vereniging.

· Sta open voor alle groepen, ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur en onthoud je van discriminerend 

gedrag.

· Zorg met elkaar voor een plezierig en veilig sportklimaat.

· Bedank de tegenstander, begeleiding en arbitrage voor de sportieve ontmoeting.

· Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.

· Zorg dat je op wedstrijddagen op de aangegeven tijd aanwezig bent.

· Op trainingsavonden ben je maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig.

· Bij eventuele verhindering meld je je tijdig af conform de geldende regels, maar laat je ploeggenoten niet in de 

kou staan!

· Deponeer  afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

Het niet opvolgen of naleven van bovenstaande zaken kan gevolgen hebben. Is dat het geval, dan zal de jeugdcom-

missie of het hoofdbestuur de betrokken ouders persoonlijk informeren.

Ledenadministratie

Als je gaat verhuizen, een ander telefoonnummer krijgt, of als je je wilt afmelden als lid, dan geef je dit tijdig door 

aan de secretaris. Op de website van BEW staan hiervoor formulieren. 

Een voetbalseizoen loopt van 1 juli tot 1 juli. Opzeggen voor het volgende seizoen dient voor 1 juni van het lopende 

seizoen te geschieden door middel van het te downloaden opzeggingsformulier. Indien tussen 1 juni van het 

lopend seizoen en 1 januari van het volgende seizoen wordt opgezegd dient minimaal � 30,00 voor de kosten van 

de KNVB te worden betaald. Indien er in deze periode ook nog getraind/gespeeld is dient de helft van de contributie 

te worden betaald. Indien wordt opgezegd na 1 januari van het lopende seizoen dient de volledige contributie te 

worden betaald.



Contributie

De contributie dient jaarlijks te worden voldaan. Dit vindt bij voorkeur plaats via automatische incasso. Het hier-

voor bestemde formulier is bij aanmelding aan je uitgereikt en is ook te vinden op onze website. Overmaken kan 

ook en wel op IBAN nummer NL14RABO0365857807.

Samenstelling bestuur

We stellen het hoofdbestuur en de jeugdcommissie graag aan je voor:

Hoofdbestuur

Remko Rozeboom  Voorzitter    06-17009947

Jasper Sybrandy  Secretaris   06-29555450

Tjeerd Winter  Penningmeester   06-53659556

Paul van Buuren  Bestuurslid/technische commissie 06-20592258

Patrick Prent  Bestuurslid/technische commissie 06-20139062

Michel Hoogenkamp Bestuurslid/accommodatie  06-15007621

Klaas Schaap  Bestuurslid/ledenadministratie 06-53727475

E-mailadres: info@vvbew.nl

Jeugdcommissie

Dick de Rooij  jeugdvoorzitter     0521-382023

Marcel Bouwhuis  lid jeugdcommissie    0521-383240

Jeffrey Oosterhof  lid jeugdcommissie    0521-382290

Floris Berends  lid jeugdcommissie    06-27403090

E-mailadres:  jeugdcommissie@vvbew.nl 

Afronding

Namens het hoofdbestuur en de jeugdcommissie wensen wij je als lid van onze vereniging vele sportieve, gezelli-

ge en succesvolle voetbalseizoenen toe. Mocht je nog vragen  of suggesties hebben, neem dan contact op met de 

jeugdcommissie. 

Succes en laat zien waar BEW toe in staat is!!!

De Jeugdcommissie

Bijlagen:

- Richtlijnen voor het handen geven

- Ouders langs de lijn, fijn dat ze er zijn, maar …

- Huis- en gedragsregels over alcohol in sportkantine BEW
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Vóór de wedstrijd:
1. Bi j  de toss wensen de aanvoerders de 
scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters 
elkaar een prettige wedstrijd
2. Als de toss heeft plaatsgevonden, roept de 

scheidsrechter de twee teams, incl. reserves en 
begeleiders op, om zich rond de middencirkel op te 
stellen.

3. Elk team stelt zich op één helft van de middencirkel 
op.

4. Het thuis spelende team loopt langs de spelers en 
begeleiders van de bezoelende vereniging, terwijl 
men elkaar de hand geeft en een prettige wedstrijd 
wenst.

5. Op het teken van de scheidsrechter neemt iedereen 
zijn plaats in zodat de wedstrijd kan beginnen.
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NKS richtlijnen voor het handen geven
Na de wedstrijd:
1. Direct na het laatste fluitsignaal stellen beide teams 

zich op rond de middencirkel.
2. De aanvoerders en de begeleiders bedanken 

namens hun teams de scheidsrechter en de 
assistent-scheidsrechters voor het leiden van de 
wedstrijd en treden terug bij hun team.

3. Vervolgens lopen nu de spelers van de bezoekende 
vereniging langs alle spelers van het andere team 
en men bedankt elkaar voor de wedstrijd.

4. Pas op teken van de scheidsrechter mag iedereen 
het veld verlaten.

Algemene opmerking:
Zowel de scheidsrechter als de begeleiders zien er op 
toe dat het handen geven volgens bovenstaande 
richtlijnen gebeurt.

Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk 
mee naar de voetbalclub van uw zoon of dochter.

Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de 
medespelers.

Tips voor ouders:

Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al 
moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de 
tegenstander.

Laat het coachen over aan de trainer. Blijf altijd 
positief, juist bij verlies, wordt niet boos, de volgende 
keer beter.

De scheidsrechter doet ook z’n best, bemoei u niet 
met zijn beslissingen.

Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel 
leren. De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, 
maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal.

Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel 
opgemerkt.

Wilt u echt met voetbal bezig zijn, volg dan een cursus 
Jeugdvoetbalbegeleider, Jeugdvoetbalspelleider of 
Jeugdvoetbal-trainer.

Neem voor opleidingen contact op met uw KNVB 
district.

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcohol-
houdende) drank te gebruiken in de kantine of elders 
op het terrein van de vereniging.

2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte 
alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de 
kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het 
terras. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt door 
de leiders, bijvoorbeeld bij een kampioenschap.

3. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen 
die jonger zijn dan 18 jaar of aan personen die fung-
eren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer 
dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer 

Huis- en gedragsregels over alcohol in sportkantine BEW

deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van 
alcoholhoudende drank worden geweigerd.

5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen 
alcohol gedurende hun bardienst, indien dat hun func-
tioneren negatief beïnvloed.

6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, 
zoals “happy hours” en “meters bier”  zijn in de kanti-
ne niet toegestaan. 

7. Personen die agressie of ander normafwijkend 
gedrag vertonen worden door de dienstdoende leiding-
gevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

8. Consumpties uitsluitend à contant.


