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1 ALGEMENE INFORMATIE  
 
1.1 Contributie 

 

Voor het seizoen 2017/2018 zijn, onder voorbehoud van eventuele onverwachte 

gebeurtenissen, de onderstaande bedragen vastgesteld.  

       autom. incasso acceptgiro 

Senioren (geboren vóór 01-01-1999)  €  146,-  € 2,- toeslag 

JO-19 (01-01-1999 / 31-12-2000)   €  126,-  € 2,- toeslag 

JO-17 (01-01-2001 / 31-12-2002)   €  120,-  € 2,- toeslag 

JO-15 (01-01-2003 / 31-12-2004)   €  113,-  € 2,- toeslag 

JO-13 (01-01-2005 / 31-12-2006)   €  103,-  € 2,- toeslag 

JO-11 (01-01-2007 / 31-12-2008)   €  95,-   € 2,- toeslag 

JO-9 (vanaf 6 jaar)     €  95,-   € 2,- toeslag 

Mini’s (vanaf 5 jaar)     €  28,- (per 3 mnd) € 2,- toeslag (per 3 

mnd) 

Leden van het G-voetbal  

- junioren      €  53,-   € 2,- toeslag  

- senioren      €  68,-   € 2,- toeslag 

Vrouwen 30+      €  68,-   € 2,- toeslag 

Steunende leden     €  32,-   € 2,- toeslag 

Trainende leden (senioren)    €  45,-   € 2,- toeslag 

 

Voor nieuwe leden geldt tevens een éénmalig inschrijfgeld van € 10,-. Voor leden die niet 

per automatische incasso betalen geldt een toeslag van € 2,-.  

Actief spelende leden hebben vrij toegang bij de competitiewedstrijden van HVCH 1. Het kan 

zijn dat bij beker- en nacompetitiewedstrijden wel entree betaald moet worden. 

 

Contributiebetaling 

Nieuwe leden kunnen alleen nog lid worden van onze vereniging indien men een machtiging 

verstrekt voor automatische incasso. Bij automatische incasso is de contributieheffing in 

twee termijnen. De inning van contributie van de eerste seizoenshelft vind plaats in 

september 2017, de tweede seizoenshelft wordt geïnd in februari 2018. 

Leiders en trainers die niet actief voetballen en toch een seizoenkaart willen, kunnen deze 

tegen betaling van € 10,- afhalen bij het secretariaat. 

Bestuur, leiders (niet actief voetballend) en ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van 

contributie. 

Voor gezinnen waarvan drie of meer kinderen in de jeugd voetballen geldt, dat voor de 

oudste twee kinderen de volledige contributie dient te worden betaald, terwijl voor het 

derde en eventueel volgende kind slechts de helft van de hierboven vermelde contributie 

hoeft te worden betaald. 
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Hoe te handelen bij langdurige blessures 

Bij langdurige blessures vindt er over de eerste zes maanden geen teruggaaf van contributie 

plaats. Voor de resterende tijd is wel contributieteruggaaf mogelijk. Men moet dit dan wel 

door de leider/leidster van uw elftal laten doorgeven aan het secretariaat. Bij hervatting van 

de trainingen/wedstrijden moet de leider/leidster dit uiteraard weer doorgeven. Alleen dan 

komt men in aanmerking voor gedeeltelijke teruggave van de contributie aan het eind van 

het seizoen. 

Blessures doorgegeven na 1 juni van het seizoen 2017-2018 worden niet meer in 

behandeling genomen. 

 

Boetes 

De door de KNVB aan onze vereniging in rekening gebrachte boetes worden zowel aan de 

spelers/speelsters als desbetreffende team welke deze boetes hebben veroorzaakt 

doorberekend.  

Men is weer speelgerechtigd nadat de boete is betaald. 

 

Schorsingen 

Wanneer een speler door de KNVB of HVCH geschorst is, mag deze uiteraard niet spelen. 

Mocht het bestuur constateren dat een speler in deze periode toch heeft deelgenomen aan 

een wedstrijd, dan wordt de straf verdubbeld. De speler draagt hiervoor de verantwoording 

en niet de leider! 

 

1.2 Aan/afmelden & overschrijvingen 
 

Aan- en afmelden jeugdleden en senioren 

Alle aan- en afmeldingen dienen schriftelijk plaats te vinden bij algemeen secretaris Ans den 

Brok, Beemdstraat 9, 5384 LA Heesch. 

Leden van 16 jaar en ouder dienen bij opgave een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij 

te voegen. 

 

In verband met de samenstelling van de elftallen en de te betalen contributie, dient 

iedereen die van plan is het lidmaatschap voor het seizoen 2018/2019 te beëindigen, zich 

vóór 15 juni schriftelijk af te melden. Hiervoor is een formulier te downloaden op de 

website. Te laat afgemeld houdt dus in dat er geen contributie wordt teruggestort! 

 

Overschrijvingen 

Bij overschrijvingen dient rekening te worden gehouden met een door de KNVB vastgestelde 

sluitingstermijn. Meestal is deze 15 juni. HVCH werkt in principe niet mee aan tussentijdse 

overschrijvingen. Alleen in bijzondere gevallen, zoals verhuizing, wordt medewerking 

verleend. 
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1.3 Inlevering kopij clubmagazine Blauw Gras 
 

Het clubmagazine Blauw Gras verschijnt  drie keer per seizoen. Kopij, ideeën of opmerkingen 

voor het clubmagazine kan aangeleverd worden via blauwgras@hvch.nl. De uiterste 

inleverdatum wordt vermeld op de website. De leden die buiten Heesch wonen, kunnen hun 

exemplaar afhalen achter de bar in de kantine.  

 

1.4 Wedstrijdkleding 

 

Kledingleverancier van onze club is Macron. Voor de aanschaf van een HVCH-tenue in de 

clubkleuren (o.a. blauw/wit shirt, zwarte broek, blauwe kousen) of andere HVCH artikelen 

kunt u terecht in de webshop via onze site. Meer info hierover staat op www.hvch.nl.  

Voor tenuesponsoring gelden specifieke voorwaarden. Neem daarvoor altijd contact op met 

het bestuurslid Reclame/Sponsoring Marcel Bonte.  

 

1.5 Algemene ledenvergadering 
 

In de maand oktober/november zal de algemene ledenvergadering worden gehouden, 

waarover u tijdig wordt geïnformeerd. 

 

1.6 Winterstop 

 

De winterstopperiode is nog niet vastgesteld. U wordt hierover bericht via de leiders, het 

clubblad en de site. 

 

1.7 Communicatie/afgelastingen 
 

Informatie naar leiders en trainers 

Informatie over wedstrijden worden actueel op www.hvch.nl gepubliceerd. Van 

onverwachte wijzigingen op het wedstrijdprogramma worden leiders door het 

wedstrijdsecretariaat op de hoogte gesteld. 

De overige communicatie naar de leiders loopt op de zaterdagen en zondagen via de 

thuisdienst op het wedstrijdsecretariaat. Loop daar dan ook op wedstrijddagen even binnen! 

Zie voor wedstrijdprogramma en de indeling ook www.knvb.nl (Jeugdleiders denk aan de 

postvakken in het wedstrijdsecretariaat.) 

 

Voor alle leden, dus ook voor leiders en trainers is HVCH toegankelijk via internet op 

www.hvch.nl. 

 

Afgelastingen door het District Zuid II  

Bijna alle HVCH-elftallen vallen onder het District Zuid II. HVCH 1 valt dit seizoen onder Zuid 

I. Afgelastingen door het District Zuid II worden via de media kenbaar gemaakt. De 

http://www.hvch.nl/
http://www.hvch.nl/
http://www.knvb.nl/
http://www.hvch.nl/
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voetballijn geeft informatie en Teletekst, pagina 603 (afgelastingen). Let hierbij goed op of je 

team onder categorie A of B valt. Categorie A bij de senioren geldt voor HVCH 1 t/m HVCH 5 

en Vrouwen 1. Alle lagere seniorenteams en Vrouwen 2 en 3 vallen onder categorie B. Bij de 

jeugd vallen onder categorie A: JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1 en JO12-1.  

Bij afgelastingen NIET naar de kantine bellen, maar informeren bij de leider, of kijk op de 

website van HVCH en evt. die van de tegenstander. 

 

1.8 Gebruik naam en logo HVCH  
 
Op verschillende manieren wordt de naam HVCH en haar logo gebruikt en toegepast in 

uitingen zoals brieven, mails, kleding, attributen etc. Aan het gebruik van de naam HVCH en 

het gebruik van het HVCH-logo zijn voorwaarden gebonden. Het Algemeen Bestuur verzoekt 

iedereen het gebruik en/of de toepassing hiervan in publicaties in welke zin en vorm dan ook 

te laten toetsen door het bestuurslid Communicatie, Sigrid Stam. Het Algemeen Bestuur 

houdt zich het recht voor om ongewenste uitingen onverwijld voor rekening en kosten van 

de publicist te laten verwijderen dan wel te blokkeren. 

 

1.9 Gebruik accommodatie 
 
Het gebruik van de sportzaal 

Bij afgelastingen bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de sportzaal. Deze dient 

echter wel gereserveerd te worden. Dit kan gebeuren rechtstreeks met de beheerder van de 

sporthal, Sporthal ’t Vijfeiken, ’t Vijfeiken 53, Heesch, tel. 452348. U dient er wel rekening 

mee te houden, dat wanneer u gereserveerd heeft, u ook verplicht bent de huur te betalen. 

De huurovereenkomst kan niet worden aangegaan op naam van HVCH, maar op persoonlijke 

titel.  

 

Gebruik van clubgebouw, kleedkamers en materialen 

Clubgebouw 

Sinds 1 juli 2008 geldt een algeheel rookverbod in de hele binnenruimte van de 

accommodatie, dus ook in de kantine. Het gebruik van stimulerende en/of verdovende 

middelen op het sportpark leidt tot royering.  

 

Doorgeven vergaderingen/evenementen 

Alle geplande vergaderingen/evenementen dienen altijd aan de kantinebeheerder, Liesbeth 

Matulessy, doorgegeven te worden (email: liesmatu@me.com). Vergaderen buiten 

openingstijden van de kantine kunnen doorgang vinden, er zal alleen geen koffie/thee 

beschikbaar zijn. 

 

Ontruimingsplan 

Binnen de accommodatie ligt op diverse plaatsen het ontruimingsplan. Mocht er sprake zijn 

van een ontruiming van het clubgebouw of de kleedruimtes, is de hoofdtribune de 

verzamelplaats voor iedereen. In geval van nood is er op het sportpark een AED aanwezig. 
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Deze staat in het wedstrijdsecretariaat. Wanneer het sportpark geopend is, is het 

wedstrijdsecretariaat ook geopend en de AED beschikbaar. 

 

Kleedkamers 

Houdt u strikt aan de kleedkamerindeling. Bij dubbele bezetting van de kleedlokalen, eerst 

de linkerkant van de kleedkamers gebruiken. Gooi afval, zoals gebruikte drinkbekers, 

verband, tape, papier etc. in de daarvoor bestemde afvalemmers. De leiders dienen er op 

toe te zien dat na het douchen de kleedkamer “gestript” en schoon achtergelaten wordt. 

Van de leiders wordt verwacht aanwezig te zijn in de kleedruimte tot de laatste klaar is en 

het lokaal heeft verlaten. 

 

Terreinen 

Intrappen voor de doelen is voor iedereen ten strengste verboden! Maak ook de 

tegenstander hierop attent. Alle selectieteams (zowel junioren als senioren, m.u.v. HVCH 

Heren 1 en HVCH Vrouwen 1) zijn verplicht de warming up op de trainingsvelden te doen, 

dus ook niet op veld 6. Tenzij de hoofdleider van de thuisdienst die betreffende dag anders 

beslist.  

 

Pupillengoals 

Leiders van de JO9, JO8 en JO7-teams plaatsen de doelen op het veld. De leiders van de JO11 

en JO10-teams verwijderen deze na hun wedstrijd en nemen van de gebruikelijke 

strafschoppen. Denk aan de veiligheid! 

 

Terreinverlichting 

De verlichting van de trainingsvelden wordt alleen door de materiaalverzorger bediend en 

wordt vanuit het wedstrijdsecretariaat geregeld. Laat het licht niet langer branden dan echt 

noodzakelijk is en geef daarom de materiaalverzorger en seintje als het licht uit kan. 

 

Hoofdveldverlichting 

De hoofdveldverlichting is in principe beschikbaar voor de junioren en senioren. De 

wedstrijdsecretarissen kunnen na overleg met het bestuurslid Accommodatie en Materialen, 

Willie van Buul, een wedstrijd vastleggen. Er wordt maximaal één lichtwedstrijd per week 

gespeeld en bij een slechte veldconditie kan deze wedstrijd alsnog worden afgelast. 

Onderlinge wedstrijden met verlichting mogen niet worden gespeeld. 

 

Thee en ranja 

JO19, JO17 en JO15-elftallen krijgen, indien dat door de leider wordt aangegeven, thee 

tijdens de rust. JO13-, JO12-, JO11-, JO10-, JO9-, JO8- en JO7-teams en hun tegenstanders 

krijgen ranja en de coördinatie hiervan is in handen van Joke Vonk en Francien de Jong. 
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Ballen in de tuin 

Indien er een bal in de tuin van de omwonenden van het sportpark terecht komt, dit 

doorgeven in het wedstrijdsecretariaat. De bal wordt dan de volgende dag opgehaald. Dus 

haal nóóit zelf een bal uit de tuin! 

 

1.10 Indeling velden  
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1.11 Regels voor gebruik kunstgras 

 

HVCH beschikt over een kunstgrasveld. Hiervoor heeft de vereniging gedragsregels 
opgesteld. 

Gebruik kunstgras 
Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud 
nodig heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft 
onderhoud nodig. 
Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, 
maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de 
bovenlaag compacteert. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde 
waterdoorlatendheid en verhoogde blessuregevoeligheid. Ook de levensduur van een 
kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden. Derhalve zijn er een aantal 
gebruikersregels opgesteld. De regels worden ook vermeld op de borden bij de ingang van 
de kunstgrasvelden. 

De elf kunstgras-regels: 

1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het 
kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat, gebruik 
de borstels 

2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken; doe het hek achter je steeds dicht 
3. Geen kauwgom op het veld 
4. Geen glaswerk op of rond het veld 
5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur 
6. Geen stalen noppen gebruiken 
7. Niet express tegen de boarding schieten 
8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, hun 

trainer en voorzover van toepassing natuurlijk de scheidsrechter. Alle publiek dient 
zich volstrekt achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek 
tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan. 

9. Het slepen met doelen is niet toegestaan (graag optillen en verplaatsen/verrijden) . 
10. Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen 
11. Niemand gaat aan doelen of doeltjes hangen. 

Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk 
schadelijk voor de wasmachine. Trainers en leiders worden verzocht er op toe te zien dat de 
regels worden nageleefd. 
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1.12 Sponsoring en registratie 

 

Sponsoring 
Het bestuur juicht het enorm toe dat leden zich inzetten voor het werven van sponsors voor 
HVCH. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om reclamebordsponsoring, shirtsponsors of 
trainingspaksponsors.  
Leden die een (potentiële) sponsor hebben verworven, worden verzocht contact op te 
nemen met bestuurslid Marcel Bonte. Dit in verband met richtlijnen die gelden bij het 
afsluiten van de sponsorovereenkomst. Dit geldt ook bij wijziging of uitbreiding van een 
bepaalde sponsoring. 

 

Registratie 

In het kader van de Wet op de Persoonsregistratie dienen (aankomende) leden te weten dat 

HVCH soms is genoodzaakt enkele gegevens door te geven aan andere instanties. De KNVB 

geeft de gegevens soms door voor commerciële doeleinden. De leden kunnen daar 

persoonlijk bij de KNVB bezwaar tegen maken. Dit kan d.m.v. het sturen van een brief naar 

Postbus 784, 3700 AT Zeist. In deze afmelding dien je je naam, adres, postcode/woonplaats, 

geboortedatum en relatienummer te vermelden. Iedereen dient dit persoonlijk te doen, het 

is niet mogelijk om de hele club in één keer af te melden. 

 
1.13 Elftallencommissie senioren 

 

De elftallencommissie heeft als taak aan het einde van het seizoen de elftallen samen te 

stellen van de senioren niet-selectieteams heren en damesteams. Hiervoor overlegt de 

commissie met de trainers en leiders van de elftallen. De elftallencommissie heeft tevens als 

taak er op toe te zien dat de indeling is afgestemd op het beleid. Tussentijdse 

overgang/wisseling van spelers naar andere elftallen kan alleen na overleg met het bestuur 

en de elftallencommissie. Een laatste, maar zeker niet onbelangrijke taak van de 

elftallencommissie is toe te zien op de junioren die overkomen naar de seniorenafdeling 

voor wat betreft opvang en begeleiding. Aanspreekpunt is de Technische Commissie 

Senioren. 

 

1.14 Regeling spelers voor competitie-, beker- en 

oefenwedstrijden 
 

Bij spelersoverschot: 

Het 1e elftal zorgt voor aanvulling naar 2 en het 2e elftal zorgt voor aanvulling naar de lagere 

elftallen. 

De overige elftallen maken onderlinge afspraken wie er speelt. 

 

Bij spelerstekort: 

Het 1e en 2e elftal krijgen aanvulling vanuit de JO19-1 jeugd; de hoofdtrainer bepaalt dit in 

overleg met de assistent-trainer en/of de JO19-1 trainer.  



11 
 

De overige elftallen regelen dit onderling. Als er een seniorenelftal vrij is, verdient het de 

voorkeur hieruit de elftallen te completeren. Als alle seniorenteams spelen dan kan men op 

zaterdagmiddag in overleg met de leiding van het jeugdelftal JO19-2 de elftallen 

completeren. 

 

Opmerking voor de spelers van HVCH 1 en 2: 

Deze spelers moeten bereid zijn om in beide selectie-elftallen te spelen. 

 

Het bestuur rekent er op dat de hoofdtrainer, de assistent-trainer, de keeperstrainer, trainer 
van HVCH 2, de JO19-1 trainer en de verzorger in onderling overleg op donderdagavond om 

ca. 22.00 uur en in het uiterste geval op zaterdagmiddag (in overleg met de JO19-1 trainer) 
tot goede elftalsamenstellingen komen. 
Het bestuurslid Technische Zaken houdt toezicht en komt pas in beeld in geval van 
moeilijkheden/problemen/calamiteiten. 
 
Opmerkingen 

– De hoofdtrainer kan altijd een beroep doen op een door hem gewenste speler, dit in 
overleg met de betreffende trainer/leider. 

– Wanneer de hoofdtrainer een beroep doet op een speler en deze speler heeft op zondag 
een basisplaats in het 1e elftal, dan is het noodzakelijk dat deze speler dat weekend niet 

voor zijn eigen team uitkomt. 
– Indien noodzakelijk kan voor de lagere seniorenteams (mits uit bovengenoemde 

voorwaarden voldaan is) ook geput worden uit lagere JO19-teams. Voorwaarde is dat dit 
niet structureel doch incidenteel moet zijn. Vanzelfsprekend altijd in overleg met alle 
betrokkenen. 
 

1.15 Privacy 
 
HVCH publiceert in haar communicatie-uitingen (clubblad, circulaires, internetsite) 
persoonsgegevens die voor een vereniging gebruikelijk zijn om te publiceren. Leden die 

publicatie van persoonsgegevens ongewenst achten, dienen dit schriftelijk bij de algemeen 
secretaris kenbaar te maken. Reeds gepubliceerde gegevens voor ontvangst van het privacy 
verzoek kunnen mogelijk niet ongedaan gemaakt worden, dan wel worden gewist. 

 
1.16 KNVB Relatienummer 
 
Het KNVB relatienummer van HVCH is: BBJF71B. 
 

1.17 Lief en Leed 
 

Ziekte, geboorte en overlijden 
Als uitgangspunt geldt dat, indien van toepassing, officieel (d.m.v. een kaart) melding moet 
worden gemaakt aan de secretaris. Het bestuur volgt hierbij vervolgens de volgende 
procedure. 
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Blessure of ziekte 
Een dringend verzoek aan de leiding om blessure of ziekte direct door te geven aan de 
secretaris van de jeugd of de senioren. Bij langdurige blessure of ziekte die ontstaan is door 
voetballen, dat te beoordelen door het bestuur, zal namens de vereniging een attentie 
worden bezorgd. 
 
Geboorte 
Na ontvangst van het geboortekaartje bij de secretaris zal er een attentie bezorgd worden. 
 
Overlijden 
Bij overlijden zal er gehandeld worden naar inzicht van het bestuur. 

 

1.18 Aanvang trainingen 

 

De trainingen van de elftallen 3 t/m 17, veteranenelftal en Vrouwen 3 starten vanaf 

maandag 28 augustus. De selectieteams starten eerder met hun trainingen. In de 

aanloopperiode naar de competitiestart kunnen bepaalde elftallen ook op afwijkende dagen 

trainen.  

 

1.19 Trainingstijden 

 

Het trainingsschema is te vinden op de website. Wanneer de trainingen afgelast worden, 

wordt dit vermeld op de website. Bij algehele afgelasting van de trainingsvelden 6, 7, 8 en 9 

is er een vervangend trainingsprogramma. Dat aangepast schema is het “slecht weer 

trainingsprogramma”. Ook dat schema is te vinden op de website. 

 

1.20 Start competitie 

 

De competitie begint voor alle seniorenteams  op zondag 24 september. De oefen- en 

bekerwedstrijden die aan de competitie voorafgaan, worden tijdig gepubliceerd via de 

website. Het competitieprogramma is ook te vinden op www.voetbal.nl. Check de site van 

HVCH voor de meest actuele informatie.  
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1.21 Competitie-indeling 

  

KNVB-relatienummer van HVCH: BBJF71B 

 

INDELING HVCH 1      EIGEN COMPETITIE 

Zuid I 1e klasse C      

Alverna 1       

AWC 1 

Best Vooruit 1       

Brabantia 1       

DESO/Van Der Horst 1     

DOSKO 1       

FC Tilburg 1       

Gestel 1       

HVCH 1       

Nemelaer 1       

Oirschot V. 1       

Rood Wit W 1       

SC ‘t Zand 1       

TOP 1        

 Kijk op de KNVB-site voor de indelingen. 

 

1.22 Walking Football 

Vanaf seizoen 2016-2017 zijn we bij HVCH gestart met Walking Football. Walking Football is 
de manier om als 60-plusser op een gezellige manier met leeftijdsgenoten in beweging te 
blijven en conditie op peil te brengen of te houden. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi 

te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld met twee 
teams van zeven spelers tegen elkaar gespeeld wordt. 
Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend en er dus altijd één 
voet aan de grond blijft. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven 
heuphoogte komen. Deze regels zijn er om blessures te voorkomen.   Er is ook geen 
buitenspel en er zijn geen keepers. 
 
Walking Football kent  een cyclus van 20 actieve weken. Een training bestaat uit een 
warming-up, diverse oefenvormen en uiteraard een partijspel. Daarnaast staat niet alleen 
het voetballen centraal, maar juist het samenzijn en het onderhouden  van sociale 

contacten, bijvoorbeeld na afloop in de kantine. 
 
Wie als 60-plusser tijd en zin heeft om nog actief of minder actief met voetbal bezig te zijn 
kan zich aanmelden of meer informatie vragen door een e-mail  te sturen naar 
oldstarshvch@gmail.com of te bellen naar 06-30811010. 

  

mailto:oldstarshvch@gmail.com
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2 INFORMATIE G-VOETBAL 
 

2.1 Algemene informatie 

G-voetbal is bedoeld voor mensen met een beperking, waardoor zij niet in staat zijn om deel 

te nemen aan de reguliere competitie. HVCH legt de nadruk op de kwaliteiten van de 

individuele spelers. 

Bij HVCH is er één senioren G-team dat deelneemt aan de competitie.  

Trainingen 

De senioren trainen in de periode van september t/m november en van maart t/m mei op de 

maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Het trainingsschema wordt gepubliceerd op de 

website. Hier vind je ook de datum van de eerste training terug. De training wordt verzorgd 

door een trainer en een of meer vrijwilligers voor de extra begeleiding. Er wordt begonnen 

met een warming-up. Daarna wordt er aan de vaardigheden en oefeningen gewerkt. Dit 

gebeurt over het algemeen in meerdere groepen om zo intensief mogelijk bezig te zijn. Er 

wordt een sportieve outfit verwacht tijdens de trainingen. Scheenbeschermers en 

voetbalschoenen zijn verplicht.  

 

Wedstrijden 

De senioren nemen deel aan de competitie, met de zaterdag als wedstrijddag. 

Wedstrijdduur: 2x30 minuten. 

 

Lid worden? 

Er wordt de mogelijkheid geboden om vrijblijvend drie keer mee te komen trainen. Als men 

de keus maakt om lid te worden, zal de contributie zo spoedig mogelijk geïnd worden. De 

contributie bedraagt € 68,00 voor een heel seizoen. Naast de contributie wordt er een 

bescheiden bedrag gevraagd om de rijkosten naar de wedstrijden te kunnen financieren.  

 

Aanmelden kan middels het aanmeldformulier wat te vinden is op de site onder: Informatie 

> Algemeen > Lidmaatschap. Voor meer informatie kun je terecht bij Carolien Florussen (06-

13909377) en Willian van Griensven (06-14935428).  
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3 INFORMATIE JUNIOREN/PUPILLEN 
 

3.1 Algemene informatie jeugdbestuur 

 

Informatie elftalsamenstellingen 

Elders in dit bewaarnummer vind je de voorlopige elftalsamenstellingen. Deze 

samenstellingen zijn voortgekomen uit overleg tussen de Technische Commissie, 

coördinatoren, trainers en leiders. 

 

Informatie wedstrijddagen/-aanvangstijden/-duur 

Voor alle jeugdgroepen geldt normaliter de zaterdag als wedstrijddag voor 

competitievoetbal. JO9-1 t/m JO9-5 trainen op doordeweekse avonden. De JO8-1 traint 1 

avond en op woensdagmiddag. De overige JO8-teams en JO7 trainen op woensdagmiddag, 

behalve in de schoolvakanties. De mini’s trainen ook op de woensdagmiddag. 

 

JO19-elftallen    wedstrijdduur:  2 x 45 minuten 

JO17-elftallen    wedstrijdduur:   2 x 40 minuten 

JO15 en JO14-elftallen  wedstrijdduur:  2 x 35 minuten 

JO13 en JO12-elftallen  wedstrijdduur:  2 x 30 minuten 

JO11 en JO10-zeventallen  wedstrijdduur:  2 x 25 minuten 

JO9, JO8 en JO7 teams  wedstrijdduur:  2 x 20 minuten 

MO19-elftal    wedstrijdduur:  2 x 45 minuten 

MO17-elftal    wedstrijdduur:  2 x 40 minuten 

MO15-elftal    wedstrijdduur:   2 x 35 minuten 

MO13-zevental   wedstrijdduur:  2 x 30 minuten 
 

JO9, JO8 en JO7 spelen nieuwe wedstrijdvormen. JO9 en JO8 spelen 6 tegen 6 en JO7 4 tegen 

4. Dit 2 keer 20 minuten en per helft een time out van 2 minuten.  

 

3.2 Vrijwilligers 
 

Met zo’n 1350 leden is HVCH een van de grootste verenigingen in Heesch. De hele 
organisatie van zo’n grote vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Binnen HVCH zijn er 
ongeveer 350 vrijwilligers actief. Deze voeren vele verschillende functies en taken uit. Denk 
hierbij niet alleen aan trainers, leiders en scheidsrechters maar ook aan vrijwilligers die 

verantwoordelijk zijn voor onderhoud, het materiaal, het inschenken van limonade voor de 
jeugd, het wedstrijdsecretariaat, controleren van kaartjes bij wedstrijden van het eerste 
elftal, trekken van de lijnen op het veld en zo zijn er nog veel meer taken en functies. 

Om zo’n grote groep vrijwilligers aan te sturen is er binnen HVCH een 
vrijwilligerscoördinator. Deze is er voor de werving van nieuwe vrijwilligers maar ook om de 
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belangen van de vrijwilligers te behartigen. Deze vrijwilligers verdienen alle aandacht, want 
zonder deze vrijwilligers draait de club niet. De laatste jaren is het aanbod van  vrijwilligers 
steeds minder.  

HVCH heeft je als vrijwilliger veel te bieden. Het karakter van HVCH is, ondanks de grote van 
de club, warm en sociaal. Door de diversiteit aan taken en functies is er altijd wel iets te 
doen wat bij je past. Ook zijn er binnen  HVCH mogelijkheden voor ontwikkeling en 
opleiding. Niet alleen in de sport maar ook in bestuurlijke zin of bijvoorbeeld marketing . We 
hebben niet alleen de mogelijkheid om je te begeleiden, maar ook om nieuwe dingen aan je 
te leren. Wil je andere mensen leren kennen van de Heesche gemeenschap en dit doen in 
combinatie met veel gezelligheid? Meld je dan aan. 

Je inzet als vrijwilliger wordt enorm gewaardeerd! Met name door alle voetballers die elke 
week hun wedstrijd kunnen spelen. Maar ook door velen anderen zoals ouders en 
supporters. Door elk jaar een vrijwilligersavond te organiseren laat HVCH zien dat het haar 
vrijwilligers waardeert. Ook wordt er jaarlijks een ‘verenigingsman/vrouw van het jaar’ 
benoemd. Deze wordt  op de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt.  

Wil jij als vrijwilliger aan de slag? Stuur mij een e-mail! Ook als je als vrijwilliger ideeën, 
vragen of andere zaken wilt delen kan je bij mij terecht.  

Met sportieve groet , 

Joep Vonk 
Vrijwilligers coördinator  HVCH 

 

3.3 Afmelden voor wedstrijden en trainingen 

 

Afmelden 

Als je verhinderd bent voor een wedstrijd, dien je af te melden bij een van de elftalleiders 

(liefst al op de laatste trainingsdag voor de wedstrijd). Voor de trainingen geschiedt het 

afmelden bij de aangestelde trainer. 

Afmelden, zowel voor wedstrijden als trainingen, dient vooral tijdig en met opgaaf van 

reden te geschieden. De betreffende leiders en trainers zullen vóór aanvang van het 

oefenprogramma c.q. de trainingen hierover afspraken maken met de spelers. Het spreekt 

voor zich dat afmelden slechts sporadisch dient voor te komen. 

 

Trainingen 

Het trainingsschema zal tijdig gepubliceerd worden op de website. Kijk daar op welke dagen 

en tijden je moet trainen. Kun je op een vastgestelde dag per se niet trainen dan kun je via 

de elftalleider en de technische commissie een regeling treffen om met een andere 

passende groep mee te trainen. 

Het jeugdbestuur is nog hard aan het werk om de vacatures bij leiders en trainers voor de 

jeugd ingevuld te krijgen. Kandidaten/belangstellenden die een vacature bij een team zien, 

kunnen zich melden bij het jeugdbestuur. 
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3.4 Afspraken voor leiders en trainers 

 

Voor leiders en trainers gelden ook een aantal afspraken en verplichtingen om ervoor te 

zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt en iedereen plezier beleeft bij HVCH. Draag er 

zorg voor dat: 

– je ruim op tijd aanwezig bent bij wedstrijden en/of trainingen; 

– er toezicht is dat het kleedlokaal schoon achtergelaten wordt na wedstrijd en training en 

men niet eerder weg is als de laatste speler; (Vanzelfsprekend ook bij uitwedstrijden) 

– het kleedlokaal afgesloten is en/of neem kostbare spullen in bewaring; 

– er correct gedrag is tegenover hoofdleiders en materiaalbeheerders. Ook deze mensen 

hebben regels en zijn vrijwilligers; 

– het vervoer bij uitwedstrijden geregeld is. Tip: maak een schema voor ouders; 

– er correct wordt omgegaan met materialen (kleding, ballen, waterzak etc.). 

– wedstrijd- en trainingsveld op tijd leeg is van overbodig materiaal; 

– De leiders van de tegenpartij ontvangen worden, het wedstrijdformulier is ingevuld, de 

uitslag doorgegeven wordt in het wedstrijdsecretariaat, indien nodig het strafformulier 

correct wordt ingevuld; 

– Je deelneemt aan vergaderingen die voor jouw team belegd worden; 

– Het vertrek naar uitwedstrijden is vanaf het sportpark van HVCH, dus niet op een andere 

locatie! 

– Zorg dat je ieder week je postvak leegmaakt in het wedstrijdsecretariaat. 

Als wij als trainers/leiders ons minimaal aan bovenstaande regels houden, zullen we met zijn 

allen een plezierig seizoen tegemoet gaan. Als je vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn, 

neem contact op met je coördinator. Naam en telefoonnummer staan in dit bewaarnummer. 

 

3.5 Aanvang trainingen jeugd 

 

De trainingen van de recreatieve jeugdteams starten vanaf maandag 28 augustus. De 

selectieteams starten eerder met hun trainingen, namelijk op maandag 21 augustus. De 

trainingen voor de jongste JO9-teams starten op woensdagmiddag 6 september.  

In de aanloopperiode naar de competitiestart kunnen bepaalde elftallen ook op afwijkende 

dagen trainen; hierover ontvang je echter tijdig bericht van de desbetreffende trainer. Het 

trainingsschema is te vinden op de website.  

 

Keeperstraining 

De indeling voor de keeperstrainingen worden t.z.t. aan de keepers medegedeeld en op de 

site van HVCH geplaatst. De keeperstrainingen starten vanaf maandag 4 september. 
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Afgelasting van trainingen  

Het afkeuren van de trainingsvelden wordt beoordeeld en besloten door bestuurslid 

accommodatie en materialen Willie van Buul. Wanneer de trainingen afgelast worden, wordt 

dit vermeld op de website.  

Bij algehele afgelasting van de trainingsvelden 6, 7, 8 en 9 is er een vervangend 

trainingsprogramma. 

Dat aangepast schema is het “slecht weer trainingsprogramma”. Ook dat schema is te 

vinden op de website.  

 

Bij algehele afgelasting op zaterdag is het altijd mogelijk (mits de trainingsvelden niet zijn 

afgekeurd) om te trainen. Aanvangstijden zijn: 

JO11-, JO10-, JO9-, JO8- en JO7-teams: 10.00 uur 

JO13-, JO12-teams en MO19-, MO17-, MO15-, en MO13-teams: 11.00 uur 

JO15-, JO14-, JO17- en JO19-teams: 13.00 uur 

Wanneer men komt trainen, dient dit doorgegeven te worden aan de hoofdleiders op 

zaterdag. 

 

3.6 Oefenprogramma / competitiestart / beker 

  

Voor het oefenprogramma en de bekerwedstrijden van de junioren en pupillen wordt 

verwezen naar de HVCH-site, www.hvch.nl.  Ook is deze wedstrijdinformatie te vinden op 

www.voetbal.nl. Check altijd de site van HVCH voor de meest actuele informatie. Nadere 

informatie krijg je indien nodig van de leider of trainer. De najaarscompetitie voor de meeste 

jeugdteams (categorie B van de KNVB) start op zaterdag 24 september. De jeugdteams die 

onder categorie A vallen, beginnen op zaterdag 3 september met de competitie. 

 

3.7 Vertrouwenspersoon  

 
De vertrouwenspersoon binnen H.V.C.H. is Margareth Verstegen – Verhoeven, bereikbaar 

via margareth.verstegen@gmail.com. Zij is volkomen onafhankelijk van zowel jeugd- als 

algemeen bestuur. Zij kan als aanspreekpunt functioneren en eventueel door verwijzen naar 

professionele instanties. 

 

  

http://www.hvch.nl/
http://www.voetbal.nl/
mailto:margareth.verstegen@gmail.com
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3.8 Info JO9, JO8 en JO7 

  

Op woensdagmiddag wordt er getraind, van 13.30 uur tot 14.30 uur. Zie voor de 

oefenwedstrijden het programma op www.hvch.nl. In de winterperiode december t/m 

februari spelen deze teams een zaalvoetbalcompetitie. In deze periode gaat de training op 

woensdagmiddag op het veld ook gewoon door, mits de weersomstandigheden die toelaten. 

Deze teams trainen tijdens de schoolvakanties niet. 

  

Aandachtspunten voor JO9, JO8 en JO7: 

– Spelen bij deze teams kan vanaf 6 jaar; 

– Aanmelding kan door middel van het invullen van een aanmeldingsformulier dat op 

woensdagmiddag verkrijgbaar is bij de betreffende coördinator en op zaterdag in het 

wedstrijdsecretariaat. Tevens zijn de formulieren te downloaden vanaf www.hvch.nl. Het 

formulier dient ingeleverd te worden bij algemeen secretaris Ans den Brok, Beemdstraat 

9 te Heesch;  

– Kinderen kunnen geen lid worden als ze op woensdagmiddag of zaterdagochtend op 

zwemles zitten. Worden kinderen toch aangemeld en blijkt nadien dat ze toch op 

zwemles zitten, wordt het kind uit het team gehaald en afgemeld als lid van HVCH. 

– De trainingen zijn op woensdagmiddag van 13.30 uur tot  14.30 uur;  

– Elk team heeft zo mogelijk een vaste trainer; verzocht wordt om op woensdagmiddag de 

speler persoonlijk bij deze trainer te brengen; 

– Als een speler niet kan komen trainen, dit a.u.b. doorgeven aan de desbetreffende 

trainer; 

– Kijk voor het trainen even op het mededelingenbord bij de kleedkamers of er iets 

veranderd is; 

– Omkleden in de kleedkamers waar licht brandt; er is na de trainingen gelegenheid tot 

douchen; 

– Bij slechte weersomstandigheden wordt er niet getraind. Dit wordt zo spoedig mogelijk 

op de website gepubliceerd. Ook op het sportpark zal het aangegeven worden. 

 

Voor de wedstrijden op zaterdag geldt: 

– De teams hebben op zaterdag vaste begeleiders; 

– Bij verhindering op zaterdag dit tijdig doorgeven aan de teamleiders; 

– Breng de spelers op zaterdagmorgen persoonlijk naar de teamleider, want het kan op dat 

dagdeel erg druk zijn in het clublokaal of op de parkeerplaats; 

– Bij thuiswedstrijden wordt verzocht, zoveel mogelijk, te voet of op de fiets naar het 

sportpark te komen; 

– Het is verplicht om na afloop van de wedstrijden te douchen; 

– Er wordt gespeeld volgens de Fair Play Regels. Dit betekent o.a. geen leiders meer op het 

veld. 

http://www.hvch.nl/
http://www.hvch.nl/
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– De leiding streeft ernaar dat alle kinderen veel plezier beleven aan het voetballen en dat 

er zoveel mogelijk samenspel is. Beloftes aan kinderen voor gescoorde doelpunten o.i.d. 

is geen goede zaak. Voetballen is een teamsport en dat willen wij graag zo houden! 

 

De trainers 

Kijk voor de betreffende trainer bij de (voorlopige) teamindeling verderop in dit 

bewaarnummer. De trainers en leiders zijn, indien bekend, al direct bij het team geplaatst. 

Zoals u zult begrijpen, zijn wij afhankelijk van veel vrijwilligers om de kinderen te begeleiden 

en trainen. Ouders die hun zoon of dochter bij HVCH opgeven, moeten er rekening mee 

houden dat er verlangd kan worden dat ze leider en/of trainer worden bij hun zoon/dochter. 

Dus als u een uurtje in de week zou willen vrijmaken voor het begeleiden en/of trainen van 

een team stellen wij dit zeer op prijs. Want géén begeleider en/of trainer, betekent dat de 

kinderen niet kunnen voetballen!  

 

3.9 Info mini’s 

 

Iedere woensdagmiddag van 13.45 uur tot 14.45 uur kunnen 5 jarigen kennis maken met 

voetbal. Er wordt op een speelse manier getraind om deze jonge voetballers/-sters de 

beginselen van het voetbal te leren met o.a. dribbelen, scoren maar ook vallen, botsen en 

trainen in groepsverband. De contributie bedraagt € 28,00 voor een periode van drie 

maanden. Een periode loopt van maart t/m mei en van september t/m november. Zie voor 

verdere informatie www.hvch.nl. 

 

Aandachtspunten 

- Men moet 5 jaar zijn wil men starten met de mini’s; 

- Kleedkamer is beschikbaar om eventueel na training te douchen; 

- Tenue; trainingskleren, bijv. korte broek en T-shirt, (als het koud is warmere kleding), 

scheenbeschermers en voetbalschoenen; 

- Instromen is mogelijk tot een maximum van 24 kinderen; 

- Wanneer je een keertje niet kunt even doorgeven Margret Vogels; 0412-452111 of 

via de mail; 

- Bij slechte weersomstandigheden wordt er niet getraind. Dit wordt zo spoedig 

mogelijk op de website gepubliceerd. Ook op het sportpark zal het aangegeven 

worden; 

 

Aanmelden kan door middel van een aanmeldingsformulier, dit formulier kun je downloaden 

via de site van H.V.C.H. | www.hvch.nl | tabblad “Algemeen “ |  tabblad “Lidmaatschap” . 

Daarbij zit ook een bijlage waarop de procedure van aanmelding verder uitgelegd wordt. Dit 

formulier dien je in te leveren bij de Algemeen secretaris Ans den Brok, Beemdstraat 9 te 

Heesch. 

http://www.hvch.nl/
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Wil je meer informatie over de mini’s, neem dan contact op met de coördinator van de 

mini’s, Margret Vogels, tel. 452111, email: minis@hvch.nl. 

 

3.10 Vervoer bij uitwedstrijden 

 

Het jeugdbestuur doet voor dit seizoen wederom een beroep op de ouders van onze leden 

om in overleg met de elftalleiders te komen tot een systeem waarbij om toerbeurt gereden 

wordt naar uitwedstrijden. 

 

Als ouders hieraan hun medewerking verlenen, zal het noodzakelijk rijden beperkt kunnen 

blijven tot minder dan één keer per twee maanden. Ons inziens moet dat toch kunnen! 

Zodra het wedstrijdprogramma van de eerste helft van de competitie bekend is, zal dat 

verspreid worden aan de elftalleiders die dan in overleg met de ouders tot een gedegen 

planning van het vervoer bij uitwedstrijden moeten kunnen komen. Op deze wijze is de 

noodzakelijke inzet van de ouders tijdig bekend en kan iedereen daar rekening mee houden. 

Het jeugdbestuur rekent eerlijk gezegd op de spontane medewerking van de ouders in deze. 

Mocht een ouder op de geplande datum niet kunnen, dan wordt die ouder geacht zelf voor 

vervanging te zorgen. 

 

Voor KNVB-wedstrijden met enkele reis afstanden van meer dan 75 km en wanneer geen 

vervoer geregeld kan worden, is er een aparte regeling. Deze regeling geldt niet voor 

vriendschappelijke wedstrijden of toernooien. Info verkrijgbaar bij het jeugdbestuur. 

 

3.11 Gebruik kleedlokalen / materialen / kleding 

 

ZIE OOK HOOFDSTUK 2.4 en 2.9 

 

Gesponsorde tenues 

Net als seniorenteams spelen ook jeugdteams vaak in gesponsorde tenues. Neem voor 

aanvang van sponsoring altijd contact op met het bestuurslid reclame/sponsoring, Marcel 

Bonte. 

 

Tenues gaan bij de jeugd in vervolgjaren vaak niet mee met de spelers van een team, maar 

blijven zolang zij nog goed voldoen in dezelfde leeftijdscategorie. 

 

Reservetenues 

HVCH is in het bezit van reservetenues, gesponsord door de Club van 50. Om goed zicht te 

blijven houden is er een aftekenlijst voor meenemen en terugbrengen bij de club. Wanneer 

je gebruik wilt maken van deze tenues dan noteer je op deze lijst het betreffende team, 

naam van leider/trainer die de tenues meeneemt en wordt aangekruist welke tenues 

worden gebruikt. De tenues moeten uiterlijk de daaropvolgende woensdag na de 
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wedstrijddag schoon ingeleverd worden. Bij het onderdeel ‘retour’ op de aftekenlijst kan de 

datum genoteerd worden dat de tenues zijn teruggebracht. 

 

3.12 Pupil van de week 

 

Ook dit seizoen kent HVCH de activiteit “pupil van de week”. Dit houdt in dat een speler uit 

een F-team (aangewezen door loting) de voorbereiding en de begeleiding van een 

thuiswedstrijd van HVCH-1 op de zondag mee mag maken. Zo is de pupil aanwezig in de 

kleedkamer van de selectie vóór de wedstrijd, bij de wedstrijdbespreking en is de pupil bij de 

toss op het veld. 

 

De pupil en de overige spelers van het team van de pupil van de week, worden uitgenodigd 

om tijdens de rust van deze thuiswedstrijd strafschoppen te nemen op de reservekeeper van 

HVCH-1. De betreffende jeugdleiders zorgen er met de ouders voor dat de pupil een half uur 

voor de wedstrijd aanwezig is (in HVCH-kleding). Als aandenken ontvangt de pupil een shirt 

met vermelding “pupil van de week”. Wij vragen de ouders van de uitverkorene hun 

zoon/dochter om ca. 15.30 uur op te halen.  

 

Hoe het een en ander in zijn werk gaat, wordt tijdig met de uitgelote speler, zijn ouders en 

de elftalleiding doorgesproken door Margareth Haeve of Wilma Gloudemans. HVCH hoopt 

met de activiteit “pupil van de week” de betrokkenheid van de jeugdleden en hun gezin met 

de club en in het bijzonder met HVCH-1 groter te maken. 

 

Ondertussen heeft HVCH meer F-teams dan dat er thuiswedstrijden in de competitie worden 

gespeeld. Het kan dan ook zijn dat er bij de bekerwedstrijden aan het begin van het seizoen, 

op een doordeweekse avond, een pupil van de week wordt verkozen. 

 

3.13 Jeugdleid(st)ers / -train(st)ers e.a. 

 

In dit boekje treft u een overzicht aan van bestuursleden, leid(st)ers, train(st)ers alsook van 

de coördinatoren met hun adressen en telefoonnummers. Controleer a.u.b. of alle gegevens 

(nog) kloppen. Zo niet: geef de wijziging dan zo spoedig mogelijk door aan de algemeen 

secretaris. Het ligt in onze bedoeling om in het begin van het nieuwe seizoen met de nieuwe 

elftalleiders en –leidsters een bijeenkomst te beleggen om enerzijds nader met elkaar kennis 

te maken en anderzijds zaken door te spreken over de gang van zaken bij de jeugdafdeling 

van HVCH. Op de agenda staat ook wat het jeugdbestuur van de nieuwe elftalleiding 

verwacht. 

De datum en plaats van de bijeenkomst wordt nog bekendgemaakt. Daarvoor volgt een 

persoonlijke uitnodiging. 
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3.14 Gebruik speelvelden en doeltjes JO11, JO10, JO9, JO8 en JO7 

 

Plaatsen en opruimen doeltjes 

De teams die om 9.00 uur spelen, plaatsen de doeltjes en de teams die om circa 11.00 uur 

spelen, ruimen de doeltjes na de wedstrijd weer op, op de daarvoor bestemde plaatsen. Dit 

vanwege veiligheid voor teams die later op het hele veld spelen. 

 

Toeschouwers bij zeventallen  

Tijdens de wedstrijden van zeventallen op halve velden mogen er geen toeschouwers op de 

middenlijn van het hele speelveld staan.  

Vanzelfsprekend staan alle toeschouwers voldoende achter de zijlijn.  Graag met het 

bovenstaande rekening houden en durf elkaar hierover op een correcte manier aan te 

spreken als dat nodig is. Geef de spelers en (assistent)scheidsrechters de ruimte. 

 

Betreden trainings- en speelvelden tijdens de zomerstop 

Eind april van elk seizoen worden de velden aan de Schoonstraat in onderhoud genomen. 

Het is vanaf die tijd verboden nog op die velden te komen en dat geldt ook voor de velden 

aan de Binnenweg na het eerste weekend van juni. Het toch betreden van de velden zal 

worden bestraft met een schorsing van 3 maanden! 

 

3.15 Coördinatoren jeugd 

 

Tot de werkzaamheden van de categoriecoördinator behoort: 

– het onderhouden van contacten met de trainers en leiders over wedstrijden en 

trainingen; 

– het regelmatig bekijken van wedstrijden en trainingen om tot een goede beeldvorming te 

kunnen komen; 

– het adviseren bij de samenstellingen van de elftallen, de opstelling van de teams blijft 

uiteraard de verantwoordelijkheid van de trainers en leiders; 

– het signaleren van knelpunten en voorstellen doen betreffende mogelijke oplossingen; 

– het overleg voeren met de coördinator technische zaken van het jeugdbestuur. 

– Het functioneren van de coördinatoren wordt in belangrijke mate bepaald door hun inzet 

en inzicht evenals het goede en frequente contact met trainers, leiders, spelers, 

hoofdleiders en leden van het jeugdbestuur. 
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3.16 Technische Commissie Jeugd 

 

De Technische Commissie Jeugd is verantwoordelijk voor voetbaltechnische 

aangelegenheden van alle jeugdselectieteams A tot en met F, zoals de aanstelling van 

trainer-coaches en het indelen van spelers in de jeugdselectieteams.  

De Technische Commissie heeft al diverse documenten ontwikkeld, welke terug te vinden 

zijn op de website onder het kopje 'Voetbalzaken'. 

 
3.17 Adviezen voor jeugdleden 

 

– Houd door je correcte gedrag naar begeleiding, leiding, medespelers, tegenstanders en 

publiek, je eigen eer én die van HVCH hoog. 

– Begroet de tegenstander op het veld door het geven van handen en wens de 

tegenstander een prettige wedstrijd. 

– Bedank de tegenstander na de wedstrijd en wens die succes in het verder verloop van de 

competitie. 

– Gebruik de mogelijkheid die HVCH biedt om deel te nemen aan wedstrijden, trainingen en 

andere activiteiten. 

– Gebruik de accommodatie en ter beschikking gestelde materialen zoals het hoort. 

– Als je om gegronde reden niet aanwezig kunt zijn op een training of bij een wedstrijd, 

meld je dan tijdig bij de juiste persoon af. 

– Wees altijd op tijd aanwezig bij wedstrijden en trainingen. 

– Bij trainingen word je pas 5 minuten voor aanvang op het trainingsveld verwacht. Er 

worden géén ballen vóór de training verstrekt om in te trappen. 

– Het is de bedoeling dat je je altijd op het HVCH-terrein of bij de tegenstander omkleedt. 

– Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens trainingen en wedstrijden. 

– Roken en/of alcoholgebruik voor en tijdens trainingen en wedstrijden is taboe. 

– Roken in de kleedkamer en in de kantine is verboden. 

– Het gebruik van verdovende of stimulerende middelen op het sportpark leidt tot royering. 

– Het dragen van horloges, ringen, halskettingen, oorbellen en armbanden tijdens de 

trainingen en wedstrijden worden afgeraden. Sieraden waarmee je jezelf of de 

tegenstander kunt verwonden zijn absoluut verboden. 

– Zichtbare piercings zijn verboden. Deze dienen te worden afgeplakt of worden 

verwijderd. 

– Knie- of enkelbanden alleen dragen op verantwoorde wijze. 

– Douchen na de training of wedstrijd is verplicht. 

– Het schoon achterlaten van de kleedaccommodatie, dat wil zeggen afval in de bak en de 

vloer gestript, is bij HVCH de standaardprocedure. 

– Toon de nodige zorg voor de materialen die je gebruikt; zowel voor je eigen spullen als 

die van de vereniging. 

– Zorg dat je (brom-)fiets altijd in orde is. Vooral de verlichting is ’s avonds erg belangrijk! 
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– Daar waar HVCH medewerking van je verlangt met betrekking tot acties e.d. verwachten 

wij ieders medewerking. 

– Kom met vragen of problemen bij de leider/trainer of bij iemand van het jeugdbestuur. 

– Bij wangedrag is de leiding/het bestuur bevoegd passende maatregelen te nemen. 

 

Namens het jeugdbestuur, 

Laurens Gloudemans, voorzitter 
 


