INFORMATIEGIDS
SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN

Voorwoord
Dit is de informatiegids van Sportvereniging Voetbal Terheijden.
In dit boekje vind je informatie over de organisatie van de vereniging en
algemene onderwerpen, voor alle leden, met de nadruk op de jeugdafdeling
omdat veruit het grootste gedeelte van de nieuwe leden uit deze categorie
komt.
Lees de informatie goed door en laat je ouders / verzorgers dit ook lezen zodat
zij ook zicht krijgen op het functioneren van SV Terheijden
Bewaar dit boekje goed, het kan nog wel eens goed van pas komen.
We houden ons van harte aanbevolen voor aanvullingen en/of wijzigingen.
Uitgebreidere en specifieke informatie is te vinden op de website van de
vereniging, www.svterheijden.nl.
We wensen je veel voetbalplezier.

Mei 2011
Bestuur SV Terheijden

SV Terheijden Informatiegids

Pagina 2

Vereniging informatie
Opgericht
Sportvereniging Voetbal Terheijden is opgericht op 6 mei 1926
Het KNVB verenigingsnummer is BBJB77V (regio Zuid 1)
Momenteel telt de vereniging ongeveer 650 leden

Terrein
Sportpark Ruitersvaart, Ruitersvaartseweg 1, 4844 PH Terheijden
Telefoonnummer accommodatie 076-5932305

Correspondentie en bankrelatie
SV Terheijden, Jan Tempelaars, Hoofdstraat 141, 4844 CD Terheijden
ABN/AMRO bank, NL59ABNA0513095160

Clubkleuren
Wit shirt met verticale zwarte baan, zwarte broek, witte kousen

Accommodatie
SV Terheijden heeft de beschikking over 3 speelvelden, 2 (verlichte)
trainingsvelden en 9 kleedkamers. Daarnaast is er een ruime kantine aanwezig.

Internet
SV Terheijden heeft een eigen site op internet. Het adres is
www.svterheijden.nl. Op de website vind je veel informatie over de vereniging;
alle teams hebben een eigen pagina op de site. Hier vind je foto’s,
wedstrijdverslagen en allerlei andere info.
De site wordt door de vereniging gebruikt om de leden te informeren en op de
hoogte te houden van actuele zaken. Tevens vind je hier wekelijks het
wedstrijdprogramma.
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Openingstijden kantine tijdens voetbalseizoen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
19.00 – 23.00
gesloten
19.00 – 23.00
19.00 – 24.00
09.00 – 18.30
09.00 – 18.30

Tijdens de winterstop en bij algehele afgelastingen gelden voor het weekeinde
andere openingstijden.

Algemene onderwerpen
Aanmeldingen
Voordat je bij onze vereniging kunt komen spelen, dien je je eerst aan te
melden als lid. Dit gebeurt met een aanmeldingsformulier; dit is via de website
van de vereniging te downloaden of te verkrijgen in de commissiekamer.
Nadat het formulier door ons is ontvangen wordt er contact met je opgenomen
en hoor je of er plaats is en wanneer en in welk team je komt te spelen.
Voor 5-jarigen die willen komen spelen hoeft niet direct een
aanmeldingsformulier ingevuld te worden; zij mogen eerst een paar keer
meetrainen om te kijken of het bevalt.
In welk team een speler uiteindelijk komt te spelen wordt bepaald door de
jeugdcommissie of seniorencommissie in overleg met de trainers. Natuurlijk
proberen we rekening te houden met je eigen wensen.
Bij overschrijving naar een nieuwe vereniging worden de kosten voor het
aanmaken van de spelerspas verrekend aan het vertrekkende lid.
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Afgelasting wedstrijden
Op speeldagen worden om 8 uur ’s ochtends de velden door de consul
gekeurd; hij bepaalt of er die dag op de velden gespeeld mag worden.
Bij het vermoeden van algehele afgelasting (door de KNVB) kun je dit nakijken
via teletekst, pagina 603, district Zuid 1.
Neem bij twijfel contact op met je eigen leider. Bel niet naar het sportpark, dan
blijft de lijn vrij voor contacten met andere verenigingen.
Afmelding trainingen en wedstrijden
Afmelding voor de wedstrijden kan uiterlijk op de laatste training voor de
wedstrijd. Alleen voor uitzonderlijke gevallen wordt een latere afmelding
geaccepteerd.
Het is dan ook belangrijk dat je je tijdig afmeldt voor de training en zeker voor
de wedstrijd. Afmelding voor de training doe je bij je trainer, voor de wedstrijd
bij je leider. Senioren melden zich uiterlijk af voor vrijdag 19.00 uur bij de
trainer
Voetbal is een teamsport, dus laat je teamgenoten niet in de steek.

Competitie
Eind augustus of begin september start de competitie. De mini’s spelen nog
niet in competitieverband, zij zullen voornamelijk trainen en af en toe een
wedstrijdje spelen.
Het complete wedstrijdprogramma staat elke week vanaf maandag op de
website en wordt opgehangen op het informatiebord op het sportpark. Op het
programma staat het tijdstip van de wedstrijd en voor uitwedstrijden tevens de
vertrektijd. Gedurende de week kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. Houdt
de website dus in de gaten.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld in de Algemene Leden
Vergadering. Deze wordt jaarlijks gehouden in oktober of november.
De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd.
Iedereen die binnen onze vereniging een functie vervult (bestuurslid, trainer,
leider etc.) is verplicht lid van de KNVB en dient derhalve ook lid van onze
vereniging te zijn.
Voor deze ´niet spelende leden’ geldt een gereduceerde contributie.
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Afmelding en contributiebetaling
Indien een lid zijn/haar lidmaatschap van de vereniging wenst te beëindigen
dient dit schriftelijk (brief of e-mail) kenbaar gemaakt te worden aan de
ledenadministratie.
Mocht blijken, dat er een achterstand in contributiebetaling (het niet kunnen
incasseren op de opgegeven bankrekening) is ontstaan, zal hierover contact
plaats vinden. Bij een achterstand van 3 maanden, zonder afdoende reactie of
afspraak, zal de desbetreffende speler/speelster pas weer aan de activiteiten
(trainen, wedstrijden spelen en overige activiteiten georganiseerd door de
vereniging) kunnen deelnemen nadat de achterstand is opgelost. In deze
periode is er ook geen mogelijkheid om een overschrijving te krijgen.
Bij tussentijdse afmelding (dus niet perse het einde van het lopende seizoen)
geldt: contributie blijft verschuldigd voor de maand van afmelding + de daarop
volgende maand.

Verzorging
Alle leden van SVT komen in aanmerking voor advies door een fysiotherapeut.
Locatie: Kruisgebouw Markstraat 4 bij Fysiotherapeutenpraktijk Terheijden.
Tijdstip: Donderdag 19:00 - 19:30 uur. Het betreft een vrij inloop spreekuur
voor alle leden van SV Terheijden.
Tevens is er de mogelijkheid om zich op dinsdag- en vrijdagavond te melden bij
de verzorger van de vereniging, deze is aanwezig bij de trainingen van de
selectie.
Wedstrijdfunctionaris
De wedstrijdfunctionaris is een gastheer/gastvrouw die op alle speeldagen
aanwezig is. De functionaris ontvangt bezoekende teams en scheidsrechters,
fungeert als vraagbaak voor leden en bezoekers en houdt toezicht op een
ordelijk verloop van de dag. De functionaris verricht de werkzaamheden vanuit
de commissiekamer.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven aan één van de
medewerkers in de kantine of aan de wedstrijdfunctionaris. Deze voorwerpen
worden enige tijd bewaard. Mocht zich na verloop van tijd de eigenaar niet
hebben gemeld, dan worden de spullen afgevoerd.
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Gebruikte kleding
Bij de ingang van het sportpark staat een verzamelcontainer voor gebruikte
kleding en schoenen, waarin nog bruikbare spullen gedeponeerd kunnen
worden. De opbrengst hiervan komt deels ten goede aan de vereniging.
Schorsing / Boete
Indien een speler/speelster tijdens een wedstrijd door de scheidsrechter
bestraft wordt middels een gele en/of rode kaart zal de KNVB dit bestraffen
met een boete en eventueel gevolgd door een schorsing/uitsluiting van de
overtreder/overtreedster. Deze boete komt voor rekening van de
speler/speelster zelf. De KNVB incasseert dit bedrag bij de vereniging en de
vereniging op haar beurt zal enkele malen per jaar deze boete(s) incasseren bij
de speler van de bankrekening waar vanaf ook de maandelijkse contributie
wordt geïncasseerd. Na het krijgen van een directe rode kaart of vanaf de 4e
gele kaart in een seizoen stelt de KNVB de speler/speelster direct per brief op
de hoogte. Over de drie eerste gele kaarten die niet leiden tot een
uitsluiting/schorsing stuurt de KNVB geen bericht.
Spelers aan wie door de KNVB een schorsing wordt opgelegd krijgen hiervan
zelf bericht van de KNVB over de ingangsdatum en duur van de schorsing. Deze
schorsing staat los van een eventuele schorsing die door de vereniging zelf
opgelegd kan worden.

Energieverbruik.
SV Terheijden heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het terugdringen
van het energieverbruik. Dit betekent dat er waterbesparende installaties zijn
aangebracht en dat op het dak van de kleedkamers zonnepanelen zijn
geplaatst.
De vereniging wil op deze wijze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
tonen en verwacht van de leden dat die hieraan bijdragen; bijvoorbeeld door
als laatste het licht in de kleedkamer uit te doen en/of de douches niet onnodig
te laten lopen.

Vervoer bij uitwedstrijden
Het vertrek naar uitwedstrijden is altijd vanaf het sportcomplex; het vervoer
vindt plaats per auto en wordt ingevuld door leider, trainer en ouders. Meest
gebruikelijk is dat aan het begin van het seizoen door de leider een schema
wordt gemaakt.
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We gaan er van uit dat u zich in het verkeer houdt aan de wegenverkeerswet
en een inzittenden-verzekering hebt
Betreffende vervoer van kinderen in de auto zijn door de overheid beperkende
regels opgesteld; deze kunt u terugvinden op svterheijden.nl.
Vrijwilligerswerk
SV Terheijden is geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Van (ouders
van) leden wordt dan ook verwacht dat zij een bijdrage leveren. Te denken valt
aan: leider, (hulp)trainer, scheidsrechter, kantinemedewerker, onderhoud,
website-beheer, commissie- of bestuurslid enz.

Samenstelling van de teams
De selectie van de verschillende jeugdteams geschiedt op basis van indeling
naar (veronderstelde) sterkte, waarbij het hoogst spelende team het sterkst is.
Bij de E en F pupillen wordt daarnaast, indien mogelijk, rekening gehouden met
leeftijd en sociale aspecten.
De selecties wordt gemaakt door de jeugdcommissie en seniorencommissie in
samenspraak met de trainers.

Ouders langs de lijn
SV Terheijden hecht grote waarde aan betrokkenheid van ouders /verzorgers
bij de vereniging. Spelers en vereniging waarderen hun aanwezigheid en inzet.
Als ouder/verzorger heeft u een stimulerende en begeleidende taak en werkt u
mee aan naleving van de regels voor de jeugdspelers. Het positief
aanmoedigen in de rol van toeschouwer langs de lijn wordt zeer op prijs
gesteld.
Realiseert u zich wel dat het voor kinderen al moeilijk genoeg is om naar één
persoon te luisteren, laat staan naar meerdere personen tegelijk. Laat het
coachen van uw kind dan ook over aan de trainer of leider van het team.
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Jeugd- en Seniorenactiviteiten
Naast het competitievoetbal en de trainingen worden er gedurende het
seizoen diverse activiteiten georganiseerd.
-

Karnavalsavond
Pupil van de Week bij thuiswedstrijden van Terheijden 1
Jeugdvoetballer van het jaar op of rond Koninginnedag
Voetbalkamp in mei of juni
Zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie
Schoen zetten met Sinterklaas voor F pupillen en mini’s
Toernooi om de Drimmelencup
Uit-toernooien
Kaderavond
Nieuwjaarsreceptie
Mossel- en saté-avond
Snertloop
Competitie-afsluiting
Bindingsdag
Mogelijke nieuwe initiatieven

De exacte data van de diverse activiteiten worden tijdig aangekondigd via de
website: svterheijden.nl

Pupil van de week
Bij de thuiswedstrijden van het eerste seniorenelftal van SV Terheijden is er
altijd een pupil van de week. Deze wordt door de jeugdcommissie aangewezen.
De Pupil van de week mag de gehele voorbereiding en warming-up van de
thuiswedstrijd meemaken, verricht de aftrap en neemt tijdens de wedstrijd
plaats in de dug-out. Er wordt voor voldoende versnaperingen gezorgd, en na
afloop krijgt de speler nog een leuke attentie mee.

Trainingsmaterialen
De trainers/sters zorgen ervoor dat de trainingsmaterialen worden klaargezet.
Ballen, hesjes en overige materialen liggen in de daarvoor bestemde ruimte.
Iedere trainer/ster is verantwoordelijk voor het materiaal en dient er voor zorg
te dragen dat ze weer in de daarvoor bestemde ruimte worden teruggezet.
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Treiteren, pesten, geweld.
Treiteren, pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en
andere ongewenste omgangsvormen en gedrag zijn helaas van alle dag. Wat
voor de één een grapje is, kan voor de ander ongewenst zijn. Hoe het gedrag
ervaren wordt is hierin van doorslaggevend belang.
Het mooiste zou het zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag
dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even
gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte of woede kunnen de reden zijn
dat men zich niet uitspreekt en er dus mee blijft rondlopen. Zeker als het
gedrag van de leider of trainer betreft.
Binnen de vereniging kun je bij twee vertrouwenspersonen terecht als je
hiermee te maken hebt. Deze vertrouwenspersonen hebben een
geheimhoudingsplicht, luisteren naar je en doen niets zonder overleg met jou
om tot een oplossing te komen. Op het losse inlegvel vind je de namen van de
vertrouwenspersonen en hoe zij te bereiken zijn.

Tijdstip aanwezig voor een wedstrijd
In de regel dient men voor thuiswedstrijden een half uur voor aanvang van de
wedstrijd aanwezig te zijn. Voor uitwedstrijden staat de vertrektijd in het
programma vermeld.
Per team kunnen er uitzonderingen gelden voor deze tijdstippen.

Speeltijden
A-Junioren en senioren
2 x 45 minuten
B-Junioren
2 x 40 minuten
C-Junioren
2 x 35 minuten
D-Pupillen
2 x 30 minuten
E-Pupillen
2 x 25 minuten
F-pupillen
2 x 20 minuten
Mini’s
2 x 20 minuten
De E- en F-pupillen en de mini’s spelen met 7-tallen op 1 speelhelft van het
veld. Na afloop van die wedstrijden worden er strafschoppen genomen.
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Kleding
Wedstrijdkleding en voor sommige teams trainingskleding, tassen en dergelijke
wordt ter beschikking gesteld door onze sponsoren. Laten we hiermee omgaan
alsof het eigen kleding betreft, we hebben het slechts in bruikleen. De kosten
van vermissing en beschadiging zijn voor rekening van het betreffende team !
Laten we er voor zorgen dat onze sponsoren net zo trots zijn op ons als wij op
hen.
Voor sommige teams zul je zelf voor een broekje en kousen moeten zorgen.
Scheenbeschermers (verplicht) en natuurlijk ook voetbalschoenen dien je zelf
aan te schaffen. Evenals kleding voor de trainingen.
Het wassen van de sponsortenues wordt geregeld door de leider van het team.
Dit kan bijvoorbeeld door een roulatieschema van ouders, maar ook is het
mogelijk dat een vaste ouder/verzorger de kleding wast (in overleg een
vergoeding afspreken).

Douchen
Wij verwachten dat iedereen na een training en/of wedstrijd gebruik maakt van
de douche. Na wedstrijden van de F-pupillen mogen ouders/verzorgers hierbij
nog assisteren; hierna verwachten wij dat de kinderen dit zelfstandig kunnen.
Van ouders verwachten wij dan ook dat zij zich voor en na de wedstrijden niet
in de kleedlokalen begeven, assistentie aan de spelers wordt door leiders en
trainers verzorgd.
Voor meisjes is indien gewenst een aparte kleedruimte beschikbaar.
Bespelen Velden
Helaas moeten we in toenemende mate constateren dat leden en niet leden
gebruik maken van de velden buiten de normale gebruikstijden.
Dit komt de velden niet ten goede daar er veelal op één plaats, in de strafschop
gebieden wordt gevoetbald.
Als men hierop wordt aangesproken gaat de reactie van de voornamelijk
jeugdspelers vaak gepaard met verbaal geweld richting vrijwilligers.
In overleg met de gemeente, eigenaar van het park en politie is besloten in
vervolg namen door te geven aan de politie en zeker bij gebruik van ongewenst
taalgebruik en gedrag zal de vereniging over gaan tot schorsing of verwijdering
uit de vereniging.
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Gedraag je altijd en overal sportief
*
Geef het goede voorbeeld
*
Het clubbelang is ook jouw belang
*
Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
*
Afspraak is afspraak
*
Houdt je aan spel- en clubregels
*
Accepteer beslissingen
*
Behandel anderen zoals jezelf ook behandeld wilt worden
*
Communiceer met elkaar en niet over elkaar
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