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Informatiebrochure
voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Sinds 1920

Welkom!
Namens het bestuur en de jeugdcommissie van de VV Moordrecht heten we jou als nieuw jeugdlid,
en natuurlijk ook je ouders, van harte welkom bij onze vereniging. Met deze Informatiebrochure
proberen we je alle informatie te geven die nodig is om snel binnen onze vereniging je weg te
kunnen vinden. In deze Informatiebrochure vind je niet alleen allerlei praktische zaken, maar ook
informatie over de doelen die wij nastreven met onze jeugd. Mocht je na het lezen nog vragen, opof aanmerkingen hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met één van de leden van de
jeugdcommissie of je leider/trainer.
Alle contactinformatie is ook te vinden op onze website www.vvmoordrecht.nl
Wij wensen jou en je ouders een plezierige en sportieve tijd toe bij de VV Moordrecht.
Louis van Loon
Voorzitter VV Moordrecht
Voor contact: zie www.vvmoordrecht.nl

Met elkaar & voor elkaar!

1. Algemene informatie
Voetbalvereniging Moordrecht is opgericht op 20 mei 1920. Het is een middelgrote vereniging van
circa 450 leden. Sinds de oprichting van de vereniging hebben we als doel de voetbalsport in
Moordrecht voor een ieder mogelijk te maken. We proberen elk lid op ieders niveau zoveel mogelijk
te laten voetballen. Iedereen kan lid worden van onze voetbalvereniging. Jong en oud, spelend en
niet spelend, jongen of meisje. Het jeugdvoetbal is een bloeiende afdeling en is vertegenwoordigd in
alle leeftijdscategorieën. De spelvreugde en een goede sfeer staat hierbij voorop, waarbij we een zo
goed mogelijk resultaat proberen te bereiken. Voor de jeugd betekent dit dat iedereen een kans
heeft om in het eerste elftal te komen, mits het talent en de wil er is om dat doel te bereiken. Alles
rondom het jeugdvoetbal wordt binnen de vereniging door de jeugdcommissie in goede banen
geleid. Naast het voetbal organiseert de vereniging voor de verschillende leeftijdsgroepen diverse
activiteiten. Zoals sinterklaasfeest, bingo, pupillennacht, jeugdkampen, (internationale)
voetbaltoernooien, etc.
Wij, als bestuur en jeugdcommissie, vinden verenigingsgevoel, teamgeest, normen en waarden en
wederzijds respect erg belangrijk!

2. Organisatie
Vrijwilligers
Om onze vereniging draaiende te houden zijn we sterk afhankelijk van vrijwilligers. Binnen VV
Moordrecht zijn veel vrijwilligers actief. Daar zijn we ook hartstikke blij mee. Maar we hebben ook
altijd vrijwilligers tekort. Om die reden vragen wij ouders om, naast gewone taken rondom het team
van hun kind (zoals vervoer naar uitwedstrijden), zich ook in te zetten voor andere vrijwilligerstaken.
Te denken valt aan teambegeleider, hulptrainer, maar ook voor meer algemene taken als
barmedewerker, het bemannen/vrouwen van de commissiekamer of lid van de jeugdcommissie of
het bestuur.
Niet alle vrijwilligersactiviteiten vragen gelijk veel tijd. “Vele handen maken licht werk”. Wij willen
met elkaar voorkomen dat er te veel werk op de schouders van te weinig mensen te recht komt,
want VV Moordrecht, dat zijn wij allemaal, “Met elkaar & voor elkaar”.
Verder is het voor de kinderen en voor de vereniging belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij hun
voetballende kind. Deze betrokkenheid kun je als ouder natuurlijk ook tonen door met regelmaat als
supporter langs de lijn te staan!
Voor vragen over vrijwilligerstaken kan je natuurlijk altijd contact opnemen met de leden van de
jeugdcommissie of het bestuur (meer informatie over het vrijwilligersbeleid en vacatures is te vinden
op onze website).
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3. Begeleiding en training
Leiders
In principe komen de leden, en ouders van leden, het meest in contact met trainers en begeleiders.
Voor het begeleiden van een team zijn we afhankelijk van vrijwillige ouders/verzorgers. Per team
streven we naar minimaal twee begeleiders. Taken van een begeleider zijn o.a.:
•
•
•
•

De spelers informeren over vertrek-en aanvangstijden en eventuele afgelastingen
Het coördineren van het vervoer naar uitwedstrijden
Ten behoeve van de communicatie een teamgroepsapp aanmaken
Voor de wedstrijd: digitaal wedstrijd formulier invullen, melden in de commissiekamer (bij
uitwedstrijden)
Coachen (inclusief wisselen) tijdens de wedstrijd, indien dit niet door een trainer wordt

•
gedaan
•
Vanaf de O13-pupillen optreden als grensrechter (of een grensrechter zelf regelen)
•
Toezien op het dragen van de juiste wedstrijd- en trainingskleding
•
Toezien op juist gebruik van de kleedkamer, incl. douchen
•
Het beheren van beschikbaar gestelde materialen, zoals ballen, waterzak ect.
•
Na de wedstrijd: doorgeven uitslag (ook bij uitwedstrijden!). kort verslagje (internet,
Facebook)

Denk niet dat u zonder voetbalervaring niet als begeleider kunt functioneren! Op de website staat
(nog niet) een leidraad met daarin informatie over allerhande zaken die een leider moet weten.
Trainers (trainingscoördinatoren en spelleiders)
Wij streven ernaar om voor iedere leeftijdsgroep een gediplomeerde of bekwame trainer te hebben.
Hij/zij coördineert de trainingen voor de hele leeftijdsgroep, ondersteunt door spelleiders.
In principe is er 2 x per week een training. We kunnen dit echter alleen realiseren indien voldoende
ouders/verzorgers/oudere jeugdleden bereid zijn trainer/spelleider te worden. Alle trainingstijden
voor de gehele vereniging zijn te vinden op de website.
Cursussen
Voor de functies van jeugdtrainer, scheidsrechter en begeleider van de meisjes is het mogelijk om in
samenspraak met de vereniging specifieke cursussen te volgen. De club neemt (een deel van) de
kosten voor haar rekening, onder de voorwaarde dat men minimaal 3 jaar de functie zal uitoefenen.
Schroom niet om u eventueel verder te ontwikkelen in het coachen of trainer van jeugdvoetballers of
als jeugdscheidsrechter.
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4. Ouders/verzorgers
Het is belangrijk voor uw kind dat er aandacht is van ouders of andere familieleden of verzorgers
wanneer hij of zij aan het voetballen is. Bezoek daarom af en toe een wedstrijd of training. Bij
eventuele klachten, vragen of wensen kunt u zich altijd tot de begeleider, trainer of coördinator
wenden. Op de zaterdagochtenden is er ook altijd iemand van de vereniging te vinden in de
commissiekamer.
Voorbeeldgedrag
De ervaring leert dat ouders/verzorgers van jonge kinderen hun voetbalervaring vaak (te) snel willen
overbrengen op hun kinderen. De visie van de VV Moordrecht is: laat de kinderen zoveel als mogelijk
zelf het voetbalspel ontdekken, stimuleren is prima maar laat de kinderen zelf hun eigen keuzes
maken. Daar leren zij het meest van! Vertrouw op de aansturing door de leiders en trainers. Zij
weten welke leerfase het beste bij welke leeftijd past. Het geven van tactische en technische
aanwijzingen tijdens wedstrijden gebeurd dan ook door de leiders (en niet door de ouders).
Wij verwachten van alle ouders en verzorgers dat zij langs de lijn voorbeeldgedrag vertonen.
Accepteer dat een scheidsrechter ook fouten kan maken en zorg voor een prettige sfeer langs de lijn.
Uiteraard staan trainers en begeleiders altijd open voor vragen. Zo nodig organiseren wij ook
ouderavonden om het reilen en zeilen binnen het team met u te bespreken.
Douchen
Binnen de VV Moordrecht geldt de regel dat iedereen na de wedstrijd gaat douchen. Wij hopen en
verwachten van ouders en verzorgers dat zij dit ook naar hun kinderen uitdragen.
Voor meisjesteams of meisjes in een gemengd team, is een afzonderlijke kleed-en doucheruimte
beschikbaar. Overleg zo nodig even met de coördinator die op dat moment aanwezig is in de
commissiekamer over een beschikbare ruimte.
De kleedkamers worden schoongemaakt door vrijwilligers. Bezorg deze mensen niet meer werk dan
nodig is en laat kleedkamers bij vertrek netjes achter. Ook bij uitwedstrijden.
Ouders in de kleedkamer
De kabouters, mini-pupillen en O7/O9 pupillen hebben soms nog hulp nodig bij het aan- en
uitkleden. Bij oudere kinderen mogen ouders/verzorgers, vanwege de rust in de kleedkamer tijdens
de teambesprekingen, niet in de kleedkamers aanwezig zijn.
En misschien is het overbodig: maar bij de meisjesteams vragen we de vaders en mannelijke leiders
na afloop bij het douchen en omkleden niet in de kleedkamers te komen.
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5. Lidmaatschap
Aanmelden
Aanmelding als lid van de VV Moordrecht vindt plaats door het invullen van het aanmeldingsformulier
dat te vinden is op de website. De vereniging meldt nieuwe leden vervolgens aan bij de KNVB.
Nieuwe leden die voorheen lid waren van een andere vereniging, dienen zich ook via het
aanmeldingsformulier aan te melden. VV Moordrecht regelt via het programma Sportlink van de
KNVB, de overschrijving van de oude vereniging naan VV Moordrecht. Afhankelijk van het niveau
waarop een speler speelt, geldt een deadline voor de overschrijvingen. Deze is voor A-categorie
spelers (ruwweg selectiespelers) 15 juni.
Leden vanaf 11 jaar moeten een digitale pasfoto inleveren (via info@vvmoordrecht.nl) voor de
digitale KNVB spelerspas. Meld je je aan gedurende het seizoen, dan bestaat er een mogelijkheid dat
je niet direct ingedeeld kan worden in een spelend elftal. De reden hiervoor is dat bepaalde teams al
vol zitten. Uiteraard kun je wel meetrainen. Wel proberen we altijd een nieuw lid zo snel mogelijk te
laten meespelen.
Contributie
Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Voor de hoogte van de contributie per
leeftijdscategorie
verwijzen wij naar de website. Inning van de contributie vindt plaats per jaar, half jaar of kwartaal
(kunt u zelf bepalen).
Voor het innen van de contributie is VV Moordrecht een samenwerking aangegaan met ClubCollect.
Zij bieden ondersteuning door de administratieve verwerking over te nemen, zoals het versturen van
betaalverzoeken en -herinneringen namens ons.
Beëindiging Lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar (van 1 juli tot en met 30 juni). Opzeggen van het
lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden voor 1 mei bij de secretaris.
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6. Wedstrijden
Speeltijden
Alle competitiewedstrijden staan aangekondigd op de website (wedstrijdoverzicht) en zijn te vinden
in de voetbal.nl app. Wij adviseren u deze gratis app op uw smartphone te downloaden.
De volgende speeltijden en leeftijden (bij benadering) gelden voor de jeugd:
•
•
•
•
•
•

O9-pupillen (6-8 jarigen) 2 x 20 min.
O11-pupillen (9-10 jarigen) 2 x 25 min.
O13-pupillen (11-12 jarigen) 2 x 30 min.
O15-junioren (13-14 jarigen) 2 x 35 min.
O17-junioren (15-16 jarigen) 2 x 40 min.
O19-junioren (17-18 jarigen) 2 x 45 min.

Op tijd aanwezig
Bij uitwedstrijden zal de leider tijdig aangeven hoe laat er vertrokken wordt van de parkeerplaats bij
de vereniging. Om een goede voorbereiding mogelijk te maken vragen we de leden (en de ouders)
op tijd aanwezig te zijn. Hetzelfde geldt voor thuiswedstrijden. Tenzij de leider anders aangeeft,
graag een half uur voor de thuiswedstrijd aanwezig.
Verhindering
Wanneer een speler/speelster tijdens een training en/of wedstrijd niet aanwezig kan zijn, dient dit
altijd zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de eigen trainer en/of begeleider. Afzegging
voor een wedstrijd op zaterdag moet in alle gevallen uiterlijk woensdagavond doorgegeven worden
aan de leiders. De coördinatoren moeten immers het totaaloverzicht hebben over alle afmeldingen
om er voor te zorgen dat er tijdens de wedstrijden bij alle teams voldoende spelers op het veld
staan.
Afgelastingen
Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat de velden niet kunnen of mogen worden
bespeeld. Dit leidt dan tot afgelasting van trainingen of wedstrijden. Zodra bekend is dat (een deel
van) het programma is afgelast wordt dit vrijwel onmiddellijk via de teamgroeps-app door de leider
gecommuniceerd.
Ook kunt u teletekstpagina 603 b, categorie west II raadplegen. Of via voetbal.nl.
Vervoer uitwedstrijden
Iedere zaterdag is er voor uitwedstrijden van de jeugd vervoer nodig. Dit wordt gezien als een
ouderlijke verantwoording. Stem wel met elkaar af hoeveel auto’s er gaan rijden. Rij zoveel als mogelijk
met elkaar mee. Dit is gezellig en ook nog een goed voor het milieu.
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7. Teamindeling
Elk seizoen moeten de spelers/speelsters opnieuw ingedeeld worden in een team. De KNVB hanteert
het geboortejaar (en niet een schooljaar!) als criterium. Het kan dus zijn dat uw kind in een ander
team wordt ingedeeld dan zijn of haar klasgenootje.
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de teamindeling. Dit gebeurt op grond van het advies van
de Jeugd-TC. Zij betrekken hierbij uiteraard ook de leiders en trainers.
De Jeugd-TC maakt vervolgens een voorlopige indeling. Om tenslotte tot definitieve keuzes te komen,
kunnen er vervolgens nog oefenwedstrijden worden gehouden. Daarna zullen de nieuwe voorlopige
selecties en teamindelingen bekend worden gemaakt. We streven er naar om kinderen zo veel als
mogelijk in te delen bij kinderen die hetzelfde niveau hebben. Bij de jongste jeugd kijken we uiteraard
ook naar het sociale aspect.
Meer informatie over teamindelingen leest u in het Jeugdbeleidsplan op onze website. (nog niet gereed,

volgt)
Soms is er onbegrip wanneer een kind in de ogen van de ouder(s) lager wordt ingedeeld dan kind en
ouder hadden verwacht. Blijf in voorkomende gevallen niet mokkend rondlopen, maar vraag de trainer
of coördinator naar het waarom!

8. Kabouters en minipupillen
Voetballertjes die nog geen zes jaar zijn, noemen we bij de voetbalvereniging Moordrecht “kabouters”.
Kaboutervoetbal is bedoeld om jonge kinderen van ongeveer vijf jaar de eerste ervaringen met het
voetbal te laten opdoen. Op deze manier hopen wij dat de overgang naar het echte voetbal soepel
verloopt. Tijdens deze eerste periode kunnen kinderen officieel lid worden van de vereniging en mogen
zij formeel bij de minipupillen en O9-pupillen voetballen.
Elke zaterdagmorgen staat een aantal ervaren trainers en spelleiders vanaf 10.00 uur klaar om de
kabouters en minipupillen training te geven. Onder hun leiding wordt aan deze jonge voetballertjes
de eerste beginselen van het voetbal bijgebracht. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat degenen die
meedoen in sportkleren aan de training deelnemen.
Het meedoen aan kaboutertraining verplicht tot niets, we vragen slecht een kleine vergoeding.
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9. Sportkleding
Clubkleuren en sporttenue van de vereniging bestaat uit (van het merk Hummel):
a. shirt: Blauw-wit gestreept
b. short: Wit
c. sokken: Blauw

Voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn verplicht. De kleding dient u zelf aan te schaffen bij
100% Voetbal in Capelle aan den IJssel. Het adres van 100% Voetbal is: Koperwiek 39 te Capelle
a/d IJssel, 010 - 45 17 810, www.100voetbal.nl.
Sommige teams hebben een shirtsponsor. In dat geval dient u alleen de short en sokken aan te
schaffen.
Verder verzoeken we iedereen zorgvuldig om te gaan met sponsorkleding. Mochten er spullen zoek
raken of anderszins schade ontstaan, dan behouden wij ons het recht de kosten op de gebruikers te
verhalen.
Trainingskleding
Tijdens de training is alle sportkleding toegestaan. Scheenbeschermers en voetbalschoenen zijn
verplicht.
Onder de 10 graden is trainen met een lange trainingsbroek verplicht.
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Zoekgeraakte spullen
Iedere week blijven er spullen achter in de kleedkamers en op het veld. Gevonden voorwerpen zijn
deze de eerste weken terug te vinden aan de kapstok bij de ingang van de kantine, naast de
toiletten of in de commissiekamer. Een vrijwilliger van de vereniging beheert vervolgens deze
gevonden spullen. Vraag op wedstrijddagen even in de commissiekamer.
Vooral trainingspakken en jassen willen nog wel eens zoekraken. Zet de naam van uw kind in het
trainingspak/jas.
Kostbaarheden
Zorg dat de kinderen zo min mogelijk kostbaarheden meenemen naar de voetbal. Ook oorbellen,
kettinkjes, etc. graag thuislaten. De scheidsrechter kan vragen ze voor de wedstrijden te verwijderen.

10. Communicatie
Internet en teampagina
Via de website www.vvmoordrecht.nl kunt u algemene en specifieke informatie vinden m.b.t. de
vereniging en/of het team. Het is ook mogelijk om zelf iets over een team; een wedstrijdverslagje
en/of een foto, op de website te laten plaatsen. Deze kunnen worden gezonden naar de webmasters
van de club (communicatie@vvmoordrecht.nl).
Elk team heeft op de website een teampagina. Uiteraard is het leuk als een ouder af en toe ook foto’s
of een verslagje aanlevert voor de teampagina.
Facebook
Hetzelfde geldt uiteraard voor Facebook. We plaatsen graag korte wedstrijdverslagen of mooie foto’s
op de site en facebook. Af en toe (bv bij een kampioenschap) zenden we het verslag en foto’s voorzien
van een persbericht door aan de Streekkrant.
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11. Overig
Roken en (soft)drugsgebruik
Bij de vereniging bestaat een rookbeleid, dat kort en simpel is:
In het hele clubhuis (kantine, kleedkamers en bestuurskamer) wordt NIET gerookt. Aan de zijkant van
de kantine is een afdak voor de rokers geplaatst.
Door trainers en begeleiders mag er NIET op de velden worden gerookt!
Het spreekt voor zich dat op het hele sportcomplex geen (soft)drugs wordt gebruikt. Bij gebruik op het
terrein nemen wij contact op met de ouders en volgt schorsing van trainingen en wedstrijden (en bij
herhaling uitsluiting van de club).
Beleid pesten en seksuele intimidatie
Zoals iedereen weet is pesten een probleem wat overal voorkomt. Dus ook bij een voetbalvereniging
als de VV Moordrecht. Mocht u pestgedrag signaleren, schroom niet dit te melden bij de leider of
iemand van het jeugdbestuur.
Hetzelfde geldt uiteraard voor seksuele intimidatie. De coördinator voor de meisjes, de jeugdvoorzitter
en voorzitter van het hoofdbestuur kunt u altijd benaderen.
Gedragscode
Samen met alle betrokkenen, spelers, ouders en leiders willen wij ons inzetten voor een sportieve en
gezellige voetbalvereniging, waar iedereen zich thuis voelt en waar we elkaar met respect behandelen
en bezig zijn om de club vooruit te brengen. De gedragsregels zijn vastgelegd in de "Gedragscode
Sportiviteit & Respect". Bij het lid worden gaat u akkoord met de gedragscode. Indien men niet akkoord
gaat met deze gedragscode, zal men niet mogen spelen. Zie ook het Waarden en Normen plan op onze
website.
Fair Play
Alle leden van (jeugd)spelers tot vrijwilligers zijn lid van VV Moordrecht om daar (voetbal) plezier aan
te beleven. Naast de sportieve kanten van het voetbal, zijn er ook minder leuke zaken als
spelverruwing, blessures, discriminatie en schelden. Van leiders en trainers vraagt VV Moordrecht een
positieve spelopvatting en coaching. Hetzelfde geldt voor spelers op het veld en ouders langs de kant.

