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Voorwoord 

 

Een voetbalvereniging zoals RKDSV kan alleen maar bestaan wanneer veel vrijwilligers op 

de juiste momenten haar verantwoordelijkheid willen nemen.  

Ons jeugdvoetbal heeft daarin een nog meer bijzondere positie. We kunnen dat niet 

organiseren zonder een grote inzet van al die ouders die wekelijks, en soms zelfs dagelijks, 

als leider of trainer naar ‘de Alsie’ komen. We zijn trots op al die leden, op al die vrijwilligers 

die zo enthousiast en met grote betrokkenheid onze jeugdvoetballers ondersteunen en 

helpen. Zonder hen is er geen jeugdvoetbal mogelijk. Dat geldt voor RKDSV, maar eigenlijk 

voor elke sportvereniging. Veel dank dus! 

 

RKDSV heeft een jeugdvoetbalbeleidsplan en een leidersmap samengesteld. Hierin staan de 

geschreven en ongeschreven regels die van toepassing zijn bij het opleiden en omgaan van 

de jeugd van RKDSV  

Deze leidersmap is belangrijk. Hierin staan veel afspraken en aandachtspuntjes. Hierin wordt 

duidelijkheid gegeven over een groot aantal zaken en een antwoord op veel vragen. De map 

helpt de vrijwilligers om een lijn vast te houden. De map helpt RKDSV om met zorg en met 

kwaliteit onze jeugdelftallen te begeleiden. Fijn dat hij klaar is! 

 

Iedereen die geholpen heeft bij het tot stand komen van deze leidersmap: goed gedaan, 

dank je wel:  de jeugdcommissie, maar ook de vrijwilligers op de achtergrond en de 

leiders/trainers die geholpen hebben. 

 

Frans Bruinsma, 

Voorzitter. 

 

 

 

 

  



                        Leidersmap jeugdvoetbal RKDSV               
                                                      
 

Versie: 8 mei 2018            Pagina 3 

1. Contactgegevens RKDSV 

 

Sportvereniging  RKDSV    

Sportpark   De Alsie    

Adres   De Buskes 7    

PC Woonplaats 5087 MA Diessen   

emailadres  info@rkdsv.nl    

Bestuurskamer      013-5041796    

Bondsnummer   BBHT89A 

RKDSV heeft een eigen website. Als u eventueel suggesties heeft voor de website of wilt 

meewerken aan het uitbouwen van de site, meldt u dan aan bij websiterkdsv@gmail.com. 

Bij start van de competitie zullen alle teamgegevens en competitieprogramma’s via de 

website te bekijken zijn. Ook de standenlijsten, een door link naar voetbal.nl,  kunt u hier 

raadplegen en de eventuele afgelastingen.   Daarnaast worden regelmatig nieuws en 

wetenswaardigheden vermeld, dus is het zinvol om de website wekelijks te bezoeken. Dit 

kan uiteraard op www.RKDSV.nl    

2. Visie RKDSV 

Verschillende wijzen waarop men voetbal benadert 

Spelers, trainers, coaches, publiek kunnen ieder voor zich, voetbal anders benaderen. 

Hieronder zijn er vier hoofdstromen toegelicht.  

 

Voetbal is een spel  

Veel mensen die voetbal spelen vermaken en ontspannen zich. Wanneer voetbal op die 

manier wordt gespeeld heeft het geen doel maar is het een doel op zichzelf. Het is lekker om 

te voetballen, dat is de reden om te voetballen en spelvreugde staat voorop.  

 

Voetbal is een sport  

Sport gaat bij velen ook om het verbeteren van prestaties en werken aan fitheid en 

gezondheid. Bij voetballen als sport hoort gerichte voetbaltraining. Voor spelers speelt ook 

het systematisch, planmatig verbeteren van de voetbal-prestatie en de gezondheid.  

 

Voetbal is een teamsport 

Voetballen is geen individuele sport. Dat betekent dat voor optimale prestaties er moet 

worden samengewerkt, gecommuniceerd en dus in samenspel moet worden gepresteerd.  

Dat betekent ook verdraagzaamheid en respect een grote rol spelen en dat samen door het 

team successen wordt gevierd en samen wordt verloren. 

  

Voetbal is een wedstrijdsport  

Het kenmerk van een wedstrijdsport is dat er van een tegenpartij kan worden gewonnen of 

verloren waarmee kampioenschap, promotie en degradatie is gemoeid. En waarbij een 

spanning ontstaat die het hart sneller doet kloppen omdat je ook even “de beste kan zijn”. 

 

mailto:info@rkdsv.nl
mailto:websiterkdsv@gmail.com
http://www.rkdsv.nl/
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En dus beleeft iedereen het voetbal weer anders. Voor de één staat de recreatie voorop, 

voor een ander gezelligheid of werken aan gezondheid en voor weer een ander is voetbal, 

een doel. Het overeenkomstige tussen alle voetballers is, dat de spelers het leuk vinden om 

te doen. Het is in ieder geval een spel dat door de ontelbare mogelijkheden nooit verveelt.  

 

RKDSV is er voor iedereen die voetballen leuk vindt, dus zowel voor spelers die alleen het 

spel willen spelen, als voor spelers die de sport of wedstrijdsport willen beoefenen. RKDSV 

is voor leden en vrijwilligers die op hun wijze een bijdrage leveren en daarin plezier hebben 

om het voetbal bij RKDSV mogelijk te maken.  

3. Verplichting speler-vereniging. 

Bij het bedrijven van een sport bij een vereniging ga je met elkaar een verplichting aan. De 

vereniging gaat de verplichting aan om jou te laten deelnemen aan de competitie, trainingen 

en toernooien. Als speler ga je een verplichting aan met de vereniging en met je 

teamgenoten. Daarom spreken we aan het begin van de nieuwe competitie enkele zaken 

met elkaar af. Het is daarom goed om enkele hiervan te belichten: 

1. Meld je tijdig af voor wedstrijden, trainingen en toernooien. De leider/trainer is een 

vrijwilliger welke voor jou en je teamgenoten tijd heeft vrij gemaakt om ervoor te 

zorgen dat jij en je team jullie favoriete sport kunnen beoefenen. Het is daarom wel 

zo netjes om hem of haar tijdig te informeren. Als jij afmeld dan laat je het bij je 

teamgenoten afweten, die dan misschien met te weinig spelers moeten voetballen. Je 

bent lid van een voetbalclub die van augustus tot juni op zaterdag voetbalt. Je doet 

aan een teamsport waar bij belangrijk is dat je met een groep een sport beoefent. In 

het begin van het seizoen zou men afspraken en regels in een mail naar de spelers 

(en hun ouders) kunnen sturen. Op trainingsavonden uiterlijk 18.00 uur en voor 

wedstrijden uiterlijk vrijdagavond 20.00 uur afmelden. 

2. Wees op tijd voor de thuis- en uitwedstrijden en overige activiteiten waarvoor je je 

hebt opgegeven. Maak als leider/trainer hier vaste afspraken over. 

3. Vertoon geen wangedrag voor, tijdens of na een wedstrijd, training of toernooi. Bij 

herhaaldelijk niet nakomen van bovenstaande verplichtingen volgt een 

onherroepelijke voordracht aan de technische commissie tot berisping of schorsing. 

Wanneer men zich dus niet houdt aan deze clubregels en aan onderstaande 

gedragsregels zullen er maatregelen worden getroffen. 

4. Omgangsvormen tegenover: 

De scheidsrechter: 

Naar de mening van het bestuur dient deze te worden gezien als een vrijwilliger, dit 

geldt zeker voor de clubscheidsrechters, die evenals spelers ook fouten kunnen 

maken. Onheuse bejegening van een scheidsrechter door spelers, leiders, trainers 

en/of toeschouwers wordt ten zeerste veroordeeld en zal onherroepelijk leiden tot 

strafmaatregelen door de KNVB en/of vereniging. Bedenk dat er zonder deze 

mensen niet wordt gevoetbald! 
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De leider/trainer: 

Ook dit zijn vrijwilligers die op hun manier en niveau hun best doen om het onze 

leden voetballen te leren en te begeleiden bij wedstrijden. Ook hier zal een onheuse 

bejegening niet worden getolereerd. Net als bij scheidsrechters telt ook hier; een 

leider of trainer beslist! 

Bestuur en leden van de bezoekende vereniging: 

Toon tegenover hen en hun supporters een positieve houding, ook wanneer men het 

niet eens is met een manier van optreden. 

Beheerders sportpark: 

Alle vrijwilligers van RKDSV zijn uitermate belangrijk voor de vereniging. Zij zorgen 

voor de theevoorziening, de bestuurskamer, de scheidsrechters, kantinepersoneel, 

het gereedmaken van de velden en de verzorging van de materialen/kleedkamers. Zij 

dienen dan ook met respect behandeld te worden. 

Tegenstander en toeschouwer: 

Wees altijd correct en lok geen irritatie of agressie uit. Ouders u geeft het voorbeeld 

aan kinderen. Accepteer fouten van de scheidsrechter (moeten spelers ook). Moedig 

in positieve bewoordingen aan, geef kinderen zelfvertrouwen. 

Schoonhouden van kleedruimte: 

Na afloop van de wedstrijden/trainingen schoenen graag buiten schoonmaken, bij de 

daarvoor bestemde voetenvegers en s.v.p. niet in de kleedkamers of tegen de muren. 

Gebruikte tape, drinkflessen, plastic zakken etc graag deponeren in de afvalemmers 

die in elke kleedkamer aanwezig zijn en niet op de vloer gooien. De teams die na jou 

nog gebruik maken van de kleedkamer, komen ook graag in een nette kleedkamer. 

De algemene stelregel is: “we laten na afloop van een wedstrijd/training de 

kleedkamer achter, zoals wij hem bij het begin hebben aangetroffen”. 

5. Maak van voetballen een feest 

Daarom de volgende aanbevelingen: 

Als supporter:  

Praten om de sfeer buiten het veld zo te krijgen dat de prestaties binnen de lijnen daardoor 

verbeteren en met meer plezier worden verricht. Lok geen irritatie uit of erger nog agressie! 

Als speler:                                                                                                            

Gedraag je correct ten opzichte van de tegenstander en scheidsrechter en wees 

doordrongen van het feit, dat iedere waarschuwing of straf een smet is op je eigen 

vereniging. 

Als leider/grensrechter/trainer:                                                                          

Toon een positieve houding ten opzichte van scheidsrechters, bestuur en leden van 

bezoekende verenigingen, ook wanneer men het niet eens is met een wijze van leiden of 

optreden. Jong en oud binnen de vereniging moeten er zich van bewust zijn, dat de 
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scheidsrechter er met name is om hen een plezierige en sportieve voetbalochtend/middag te 

bezorgen. 

Positief coachen tijdens training en wedstrijd:                                               

Tijdens trainingen en wedstrijden gaat er wel eens iets mis. Daarnaast gaat er heel veel 

goed. Dat moet men dan ook niet vergeten, als we het hebben over coachen tijdens 

wedstrijden. Als we spelers beter willen leren voetballen zijn we snel geneigd om ons alleen 

te richten op het negatieve. Spelers met plezier beter leren voetballen, betekent dat jij je als 

coach richt op wat goed en minder goed gaat bij een speler. Uiteindelijk gaat het er om elke 

speler met plezier beter te leren voetballen. Complimenten geven is daarbij een belangrijk 

middel. Je hebt het dan over positief coachen. Positief coachen leidt ertoe dat spelers ook 

meer durven uit te proberen en niet bang zijn om fouten te maken. Het is dan een 

voorwaarde dat spelers begrijpen wat je bedoelt en er daadwerkelijk wat mee kunnen doen 

tijdens de wedstrijd. Zorg dat spelers (en hun ouders) hier van op de hoogte zijn. Indien 

nodig, kan je hen hier op aanspreken. 

6. Regels en afspraken 

Nogmaals bedankt om je beschikbaar te stellen, zodat de jeugd van RKDSV kan voetballen. 

Om alles goed te laten verlopen en geen verschillen te krijgen tussen de teams, hebben we 

een aantal regels en afspraken op papier gezet. 

Algemeen; 

• De shirts graag door één vast persoon uit laten wassen. Aan het eind van het 

seizoen bij het inleveren van de tas, krijgt men daar een vergoeding + een bosje 

bloemen voor. 

• Een leider / trainer / ouder nooit alléén met de spelers in de kleedkamer. Zorg ervoor 

dat er altijd minimaal 2 volwassenen zijn.  

• Zorg dat als de laatste speler klaar is met douchen, je nog even het kleedlokaal 

nakijkt op vergeten spullen en/of dat het kleedlokaal netjes wordt achtergelaten. 

Zowel uit, als thuis. Zo nodig even met de trekker erdoor. 

• Zorg dat je tegenstander wat te drinken krijgt. Dit wordt geregeld door de bardienst. 

Je kunt het bij hen navragen. Junioren teams krijgen dit in de rust. Voor de JO7, JO8, 

JO9, JO10 en JO11 teams, geef aan de leiders van je tegenstander door, dat de 

ranja klaar staat in de kantine. Liefst niet in het kleedlokaal. Dit ivm tijdsdruk op de 

kleedlokalen. 

• Is je team te hoog of te laag ingedeeld, dit merk je aan de uitslagen, kan men dit 

doorgeven aan de technische commissie. Zij gaan proberen om via de KNVB een 

andere indeling te krijgen. 

• Op de mededelingenborden in de kantine, hangen de wedstrijdprogramma’s en de 

standenlijsten. Op de app: voetbal.nl is het ook te volgen. Daarin vind je ook de 

adresgegevens ed. van je tegenstanders. 

• Afgelastingen van trainingen wordt via de website van RKDSV bekendgemaakt.  

• Pupil van de week. Bij elke thuiswedstrijd van het 1e elftal wordt er een pupil van de 

week gehuldigd. Betreffende leiders krijgen hierover een mail. 
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• Keeperstraining; De keeperstrainingen worden gegeven op de dinsdagavonden. 

Pupillen en junioren keepers van 18.30 – 19.30 uur en de seniorenkeepers van 20.00 

– 21.30 uur. De keepers van de JO19 en JO17 trainen met de selectie. Het is de 

bedoeling dat alle keepers vanaf de JO10 de speciale keeperstrainingen bezoeken. 

Daarnaast kunnen ze één of twee keer meetrainen met hun eigen team.  

• Winterstop/vakantieperiodes geen trainen.  

Voor alle jeugdteam geldt dat er tijdens de winterstop niet wordt getraind. Ook niet 

tijdens de herfstvakantie (oktober), krokusvakantie (februari) en meivakantie. Indien 

de velden beschikbaar zijn kunnen de leiders/trainers anders bepalen (let op dat je de 

sleutels hebt van het kleedlokaal en/of ballenhok).  

• Bij uitwedstrijden word regelmatig om een borgsom voor de kleedkamersleutel 

gevraagd. Zorg dat je altijd wat geld bij hebt. 

• Boete n.a.v. gele en/of rode kaarten. Boetes, opgelegd door de KNVB, als gevolg 

van gele en/of rode kaarten, moeten door de betrokken speler worden betaald. Wordt 

deze boete niet betaald, dan is betreffende speler uitgesloten van deelname aan 

wedstrijden tot de boete is voldaan. 

• Alcohol. Drank is overal te koop en er wordt veel reclame gemaakt op tv en zelfs op 

sportvelden. Alcoholgebruik is heel gewoon geworden, ook bij sport en rond het 

sportveld. Ondersteund door de wetgeving verbieden we het alcoholgebruik binnen 

de jeugdafdeling voor de jeugd onder 18 jaar op het hele sportpark, ook bij 

uitwedstrijden wanneer ze onder onze verantwoordelijkheid vallen. 

• Drugs. Het gebruik van drugs verbieden we op het hele sportpark.  

• Roken. Roken is schadelijk voor de gezondheid en sporten is gezond voor lijf en leden. 

Waarom dan deze dingen toch naast elkaar doen? Niet alleen voor jezelf, maar ook 

anderen kunnen er last van hebben. Daarom is het verboden te roken: 

In de kleedruimtes, in de auto van en naar uitwedstrijden, in de kantine. 

Leiders en trainers ook niet op/langs het veld tijdens training en/of wedstrijd. 

Wedstrijdzaken; 

• Mocht een elftal een wedstrijd niet willen spelen en verzetten, dan moet de leider 

hiervan melding maken aan het wedstrijdsecretariaat. Deze neemt contact op met de 

KNVB om deze wedstrijd te verzetten. Van hem/haar krijg je ook de nieuwe datum en 

tijd van de wedstrijd.  Het doorgeven moet vóór dinsdagavond. Op woensdag vóór 

12.00 uur moet het bericht bij de KNVB zijn. De wedstrijdcoördinator informeert de 

betrokken mensen/clubs. 

• Scheidsrechters worden geregeld. Bij wedstrijdwijzigingen krijgt deze bericht van  

het wedstrijdsecretariaat. 

• Mocht men voor een wedstrijd spelers te kort komen, mag men die, met 

toestemming van de leider, van een ander team vragen. Let op; men mag alleen 

spelers van een lager team vragen, nooit hoger.          

• Mocht een kampioenschap tot de mogelijkheden horen, laat dit de jeugdcommissie 

even weten en neem contact op met je sponsor. Nodig deze eventueel uit voor de 

kampioenschapswedstrijd. 
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• Mocht een bezoekend team ook in witte shirts spelen, kan men in de bestuurskamer 

vragen naar de zwarte shirts. Deze na gebruik weer terug brengen in de 

bestuurskamer. Worden door RKDSV gewassen. 

• Fair play. Spelers en leiders bedanken de scheidsrechter, geven de tegenstander 

een hand. Let op taalgebruik, zowel langs de lijn, als in het veld. Je hebt als 

leider/trainer een voorbeeldfunctie voor de kinderen. En natuurlijk het 

allerbelangrijkste; plezier in het spelletje. 

Wedstrijddag 

• De leider maakt een overzicht van de wedstrijden en deelt de ouders vooraf in om per 

toerbeurt te rijden.   

• Bij uitwedstrijden: Print eventueel een route uit of geef de chauffeurs het adres van 

de tegenstander voor het navigatiesysteem. Zorg voor tijdig vertrek. Zorg dat er per 

auto niet meer kinderen ingedeeld zijn als dat  gordels aanwezig zijn.  

• Bij thuiswedstrijden: sleutel kleedkamer afhalen in bestuurskamer en na wedstrijd 

deze weer inleveren nadat je de kleedkamer gecontroleerd hebt en een keer er 

doorheen geveegd hebt.  

• Met ingang van komend seizoen wordt de plastic spelerspas afgeschaft. In alle 

amateurvoetbalcompetities wordt overgestapt op de Wedstrijdzaken-app, met daarin 

digitale spelerspassen en het mobiel digitaal wedstrijdformulier (DWF). Dit geldt voor 

de junioren vanaf JO13. 

• Materialen beschikbaar voor eigen team. Tas met shirts, waterzak met 2 bidons, 

eventueel een net met 3 ballen. Ben je als leider/team verantwoordelijk voor. 

Trainingsavonden. 

• In het materialenlokaal, kan men alles vinden voor de training. Denk hierbij aan; 

pionnen, hesjes, ballen ed. 

• Voordat het nieuwe seizoen begint is de indeling van de kleedkamers en 

trainingsvelden  vastgelegd in een overzicht wat in de gang van de kleedkamers is 

opgehangen. De trainers dienen er voor te zorgen dat dit ook nageleefd wordt. 

Voordat de training begint dient de trainer de spelers op te vangen en te zeggen in 

welke kleedkamer zij dienen om te kleden.  

• Zorg ook  dat de kleedkamers afgesloten worden ivm voorkomen van diefstal van 

spullen. Er is geen toezicht en iedereen kan zo binnen lopen. 

• De sleutels hangen in de kast, die door de eerste trainer van de avond open gedaan 

wordt en door de laatste trainer bij het verlaten na de training op slot gedaan wordt. 

Elke trainer kan dus de sleutel pakken die nodig is.  

• Ruim je materialen weer op en zet de doeltjes naast het veld, dit in verband met het 

maaien van de velden 

• De trainers hebben een sleutel van één ballenkar. Zij zorgen dat alle ballen na de 

training ook weer in de kar zitten en de hesjes en materialen in het lokaal terug 

komen. 

• Ben je klaar met trainen en er traint niemand meer na je, op het veld waar jij getraind 

hebt, doe dan de lichten uit.  
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• Na de training ALLE gebruikte spullen opruimen. Deze dan uiteraard weer 

terugleggen in het materialenhok. Na de training de doeltjes naast het veld zetten. 

• De loopoefeningen zo min mogelijk uitvoeren op de velden, beter is deze tussen de 

velden uit te voeren (tussen de lichtmasten). 

7. Taken wedstrijdsecretariaat (bestuurskamer) 

• Zorgen voor een bezetting van de bestuurskamer. 

• Regelen van een wedstrijdcoördinator. 

• Onderhouden van alle contacten met de KNVB. 

• Infomeren van de elftalleider(s). 

• Informeren van kantine beheerder. 

• Zorgen dat het veld in orde is, dus contact met de terreinman. 

• Regelen dat de kleedlokalen schoon en open zijn. 

• Het sleutelbeheer van de kleedlokalen. De kleedkamers worden door de 

bestuurskamerdienst bijgehouden.  

• Zijn aanspreekpunt voor de leiders. Kunnen wij vragen niet beantwoorden, proberen 

we deze bij de juiste persoon neer te leggen. 

• Zijn aanspreekpunt voor ouders en kinderen. 

8. Taken wedstrijdcoördinator 

• Ruim voor de wedstrijd aanwezig zijn in de bestuurskamer. 

• Ontvangen van leiders / begeleiders van de tegenpartij. 

• Ontvangen van de scheidsrechter in de bestuurskamer. 

• Ondersteunen invullen mobiel digitaal wedstrijdformulier. 

• Scheidsrechter begeleiden naar de kleedkamer en veld en vice versa. 

• Scheidsrechter aangeven waar de wedstrijdbal en vlaggen liggen. 

• Indien nodig, scheidsrechter begeleiden naar kleedkamer of bestuurskamer. 

• Aanbieden van drinken voor de scheidsrechter. 

• Optreden, namens de club, in geval van calamiteiten 

9. Kledingverkoop. 

Elke eerste zaterdag van de maand, kan men kleding van RKDSV bestellen/kopen in de 

kantine van RKDSV op sportpark de Alsie. De exacte datum en tijden, kan men terugvinden 

op de site van RKDSV. Mocht men tussendoor iets nodig hebben, bij de bar kan men altijd 

een korte, zwarte broek en/of sokken kopen. 

10. Veld- en kleedkamerindeling 

Veld- en kleedkamerindeling op zaterdag: wedstrijdsecretariaat. 

Veld- en kleedkamerindeling op zondag: Terreinmanager. 

Keuren van de velden:   Terreinmanager. 

Afgelastingen:     Terreinmanager.  

Deze begint ’s ochtends met bellen naar de teams, die op het programma staan. Voetbal.nl 

wordt meteen bijgewerkt. Het webteam van RKDSV zet het op de site.                                                                                        
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11. Aanmelden voor een toernooi 

Leiders krijgen een mail van de wedstrijdcoördinator, als deze uitnodigingen heeft ontvangen 

van clubs in de omtrek, die een toernooi organiseren. Per team krijgt men een overzicht van 

toernooien waar men naar toe zou kunnen. Vaak staat er bij of het niveau hoog of laag is.          

Het is aan de leiders of men zich inschrijft/aanmeldt voor een toernooi. Vaak komen deze 

uitnodigingen in Dec./Jan. 

Gaat men deelnemen aan een toernooi, zorg je dat je vervoer hebt en een overzicht van 

tijden dat men speelt, zodat ouders evt. kunnen komen kijken.  Deze worden vaak van 

tevoren al toegestuurd. Vraag aan ouders of ze een lunchpakketje meegeven. Ervaring leert 

dat je van voetballen erg hongerig en dorstig wordt. 

12. Ouder/kind wedstrijd                                                                                             

De organisatie berust bij de nevenactiviteiten RKDSV/EDN en wordt gehouden in het 

feestweekend op de zaterdagmiddag (is jeugdvoetbaldag). De teams JO8 t/m JO11 spelen 

tegen de moeders, de teams JO13 en JO15 spelen tegen de vaders. Dit regelen de 

leiders/trainers onderling. Tevens wordt de kantinebeheerder gevraagd om de kantine te 

openen.  

13. Draaiboek Team wordt kampioen 

Mogelijke kampioenschappen doorgeven aan het wedstrijd secretariaat.  

Hieronder staat in het kort aangegeven wat er georganiseerd moet worden bij het behalen 

van een kampioenschap. Het is niet gekaderd wie wat moet doen (Jeugdcommissie, 

Bestuur, Leiders). Dat moet onderling dan afgesproken worden. 

Huldiging: Elk kampioensteam wordt op de zondag van de laatste thuiswedstrijd van het 1e 

elftal gehuldigd. De uitnodigingen daarvoor worden door de Jeugdcommissie verzonden.  

 

JO7 t/m JO9 
Deze teams kunnen geen kampioen meer worden. De KNVB houdt geen standen meer bij. 

 

JO10 t/m JO19 
Bij het behalen van een kampioenschap zowel bij najaar- als voorjaarscompetitie: 

• Benaderen sponsor (eventueel spandoek ophangen). 

• 2 consumptiebonnen per speler/leider. 

• Snoepzakje of zakje chips voor de JO10 t/m JO15. 

• Hapjes in de kantine, bijv. doos frikandellen in stukjes gesneden. 

• Huldiging in de kantine na afloop wedstrijd of bij thuiskomst na een uitwedstrijd. 

• Huldiging tijdens de eerste wedstrijd van het 1e elftal (bij opkomst  op het veld) 

• Elftal foto als aandenken 

• Stukje op de site 


