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Voorwoord

Deze informatiegids is bestemd voor alle begeleiders en trainers van Zwaluw V.F.C..
De gids bevat veel praktische informatie over organisatie, voetbalzaken, materialen,
vrijwilligers, sponsoring en nog veel meer.
Zwaluw V.F.C. heeft ruim 800 jeugdleden verdeeld over de diverse leeftijdscategorieën, waaronder uiteraard ook meidenvoetbal en mini’s. Jongens en meisjes
kunnen vanaf de 5e verjaardag spelend lid worden bij Zwaluw V.F.C..
Wekelijks doet Zwaluw V.F.C. een beroep op ruim 200 vrijwilligers, die door weer en
wind ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid.
Met deze informatiegids willen wij ouders, spelers, leiders en overige vrijwilligers
informeren voor het komende seizoen.

Veel leesplezier!
Eus Gordon
Bestuurslid Commissie Voetbalzaken
Zwaluw V.F.C.

2

Seizoen Informatie Gids 2017-2018

Inhoudsopgave
1. De organisatie
1.1 Het bestuur
1.2 Commissie Voetbalzaken
1.3 Coördinatoren
1.4 Wij maken de club!

4
5
5
6

2. Jeugdleiders
2.1 Het nieuwe pupillenvoetbal
2.2 Jeugdleider taken en verantwoordelijkheden
2.3 Te bespreken zaken met spelers en ouders
2.4 Coachen tijdens de wedstrijden
2.5 Wedstrijdduur
2.6 Gedragsregels leiders, trainers en coaches
2.7 Verenigingsbeleid bij spelerstekort
2.8 Een weekend als leider

6
7
7
8
8
8
9
9
10

3. Informatie ten aanzien van wedstrijden en trainen
3.1 Leeftijdsgrenzen KNVB seizoen 2017-2018
3.2 Trainingsschema Zwaluw V.F.C. seizoen 2017-2018
3.3 Wedstrijdzaken
3.4 Uitleg mobiele digitale wedstrijdformulieren (mDWF)
3.5 Verzetten/afzeggen wedstrijden
3.6 Niet op komen dagen bij een wedstrijd/boete
3.7 Baaldag
3.8 Afkeuringen/afgelastingen
3.9 Oefen- of vriendschappelijke wedstrijden
3.10 Oefenstof voor (beginnende) trainers
3.11 Toernooien en evenementen
3.12 Veilig sportklimaat
3.13 Communicatie
3.14 Sponsorzaken bij Zwaluw V.F.C.
3.15 Kledingplan bij Zwaluw V.F.C.

10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
15
15
16
17

4. Tips en social media
4.1 Beheer als team je pagina
4.2 Meer apps

19
19
20

3

Seizoen Informatie Gids 2017-2018

1 Organisatie
1.1

Het bestuur

Zwaluw V.F.C. is een grote voetbalclub met vele leden. Dit brengt een grote organisatie met zich
mee waaraan sturing en leiding gegeven wordt. Je kunt bestuursleden terug vinden op de site van
Zwaluw V.F.C. (www.zwaluwvfc.nl). Ter informatie benoemen wij de organisatie van Zwaluw V.F.C.
Voorzitter

Henk Klösters (lid van het dagelijks bestuur)
voorzitter@zwaluwvfc.nl
073 - 656 1340 / 06 - 14 52 70 33

Penningmeester

Ruben Baijens (lid van het dagelijks bestuur)
penningmeester@zwaluwvfc.nl
06 - 25 05 15 41

Secretaris

Wendy Bekkers
bestuur@zwaluwvfc.nl
06 - 50 56 30 44

Algemene zaken

Frank Paymans
delivertomenowfast@gmail.com
06 - 13 27 50 06

Facilitaire zaken

Erwin Kloppenburg
facilitair@zwaluwvfc.nl
06 - 52 04 22 90

Vrijwilligerszaken

Bart van de Water
commissieveiligsportklimaat@zwaluwvfc.nl
06 - 45 33 64 71

Marketing & Communicatie Carola Ouwerkerk
sponsoring@zwaluwvfc.nl
06 - 22 95 62 42

Commissie Voetbalzaken

Eus Gordon
cvz@zwaluwvfc.nl
06 - 27 19 97 59

Frank Paymans
delivertomenowfast@gmail.com
06 - 13 27 50 06

De informatiegids behelst voornamelijk de organisatie rondom het voetbalspel. Organisatoren die
borgen dat er getraind kan worden, er ik het weekend wedstrijden worden gespeeld, maken deel
uit van de Commissie Voetbalzaken (CVZ). CVZ is als volgt opgebouwd:
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1.2

Commissie Voetbalzaken

Bestuurslid voetbalzaken
Assistent Voetbalzaken
Hoofd coördinator TOP
Hoofd coördinator Teams
Hoofd opleidingen
Wedstrijdzaken

1.3

:
:
:
:
:
:
:

Eus Gordon
Jan Schouten
Wilbert van Laarhoven
Eric Miltenburg
Tommy Brekelmans
Mark Hugers
Loes van der Sluijs

Coördinatoren

Wedstrijdsecretaris

Loes van der Sluis
l.vandersluijs@hotmail.com
06 - 50 22 35 30

Senioren

Paul Neve
neve_paul@hotmail.com
06 - 15 16 11 31

Senioren selectie en
JO17 / JO19 selectie

Wilbert van Laarhoven
vanlaarhovenwilbert@gmail.com
06 - 36 56 58 78

Eric Miltenburg
e.miltenburg@debaarzen.nl
06 - 30 22 36 81

Jeugd O15 / O17 / O19

Lisette van Driel
jeugdonder15-19@zwaluwvfc.nl

06 - 36 33 07 03
Jeugd O13 / O15 selectie

Mark Hugers
mark@phantavision.com
06 - 53 75 39 39

Jeugd O13

Barry Beckers
jeugdonder13@zwaluwvfc.nl
06 - 20 00 45 04

Jeugd O10 / O11

Robert Bron
jeugdonder11@zwaluwvfc.nl
06 - 21 55 03 48

Jeugd O8 / O9

Mariska Zonneveld
jeugdonder9@zwaluwvfc.nl
06 - 41 01 54 14

5

Seizoen Informatie Gids 2017-2018

Jeugd Mini’s

Stefan van Lith
jeugdmini@zwaluwvfc.nl
06 – 53 59 99 20

Meiden

Anton van Hoof
meidenvoetbal.zwaluwvfc@gmail.com
06 - 10 21 30 64

Keepers

Stef van Berkel
stefvanberkel@outlook.com
06 - 51 78 08 41

1.4

Wij maken de club!

Om onze mooie vereniging draaiende te houden moet er van alles gebeuren. Er worden twee keer
in de week lijnen getrokken, wedstrijden worden gefloten, er worden honderden trainingen
gegeven door het jaar heen en ga zo maar door. Een hele hoop fantastische vrijwilligers zorgen
ervoor dat onze 1200 leden kunnen genieten van de mooiste sport die er bestaat.
Om dit allemaal in stand te kunnen houden is het van belang dat er voldoende vrijwilligers zijn die
zich willen inzetten voor de club. Ook is het belangrijk dat leden zich betrokken voelen bij de club.
Daarom gaan we het komende seizoen beginnen met een campagne genaamd: ‘Wij maken de
club!’. Door deze campagne willen we alle leden ervan bewust maken wat er moet gebeuren om de
club draaiende te houden en dat hun bijdrage essentieel is en heel leuk kan zijn.
De komende drie jaar gaan we langzaam toe werken naar de gewoonte dat ieder lid een bijdrage
levert aan de club. Dit doordat teams of spelers een paar keer per jaar een clubtaak doen.
Bijvoorbeeld ballenjongen zijn bij ons Eerste elftal, limonade inschenken of een wedstrijdje fluiten
bij de jongste jeugd. Hiervoor zijn we op zoek naar teams die dit idee willen adopteren, zodat we
een pilot kunnen houden. Het gaat om de leeftijdscategorieën van O13 en lager.
Het komend seizoen gaat u meer horen van deze campagne en de komende jaren gaat u er zeker
wat van merken. Want met z’n allen maken wij de club nog mooier dan dat ie al is!

2 Jeugdleiders
Vele handen maken licht werk. Vrijwilligerswerk is niet meer zo vanzelfsprekend. Steeds meer
verenigingen en organisaties merken dat het werven en behouden van vrijwilligers onder druk is
komen te staan. Dit is ook bij Zwaluw V.F.C. het geval. Het is onmogelijk om met de huidige
bestuursleden de voetbalclub op een professionele wijze te besturen. Daarvoor is de hulp nodig van
een groot aantal vrijwilligers.
We zijn dan ook op zoek naar het talent van de vrijwilliger waarmee hij of zij zich nuttig kan maken
voor de voetbalvereniging.
Het bestuur beseft dat zeer gedetailleerd moet worden voorgelegd welke taken zouden moeten
worden ingevuld alvorens de match te kunnen maken. Gelukkig zijn we in staat precies aan te
geven wat we verwachten. Immers het verwachtingspatroon moet overheen komen met de
kwaliteiten die hij of zij bezit, als ook de verwachte tijdsbesteding die een taak met zich meebrengt.
Help Zwaluw V.F.C. vooruit.
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Deze informatiegids geeft een inzicht in de taken die van een leider verwacht worden. Volgens ons
behoort de definitie van een leider te zijn: ‘Iemand die de zorg en verantwoordelijkheid draagt voor
het op een duidelijke en positieve manier begeleiden van een (jeugd)voetbalteam, voor, tijdens en
na de trainingen/wedstrijden’.
Als u vragen heeft schroom dan niet om contact te zoeken.
Contact gegevens r.k.v.v. Zwaluw V.F.C.:
Sportpark Bergenshuizen
De Kikvorsch 5
5262 LX Vught
Tel.: 073-6570400
KNVB nummer Zwaluw V.F.C. : BBJG222
Ledenadministratie:
Kees de Graauw
ledenadministratie@zwaluwvfc.nl

2.1

Het nieuwe pupillenvoetbal

De KNVB heeft het pupillenvoetbal grondig onder de loep genomen en heeft vanaf 2017-2018
nieuwe wedstrijdvormen geïntroduceerd. Deze nieuwe vormen sluiten beter aan bij de
ontwikkeling en het spelplezier van voetballende jongens en meiden, op alle niveaus.
Via deze link http://www.knvb.nl/downloads/bestand/6672/knvbflyer9 staan de nieuwe
wedstrijdvormen per leeftijdscategorie beschreven met de bijbehorende spelkenmerken.
De KNVB zal geen standen of klassementen tonen. Wel worden de uitslagen van wedstrijden
bijgehouden om de speelsterkte per team te bepalen en op basis daarvan eventueel teams te
herindelen.

2.2

Jeugdleider taken en verantwoordelijkheden

Het jeugdleiderschap is een mooie functie binnen Zwaluw V.F.C., echter horen hier ook taken en
verantwoordelijkheden bij.
Een aantal van deze verantwoordelijkheden beschrijven we hieronder:
- Een jeugdleider is het aanspreekpunt voor ouders en spelers van zijn team.
- Een jeugdleider zorgt mede ervoor dat spelers, ouders en overige toeschouwers zich correct
gedragen tijdens, maar ook buiten wedstrijden en trainingen om.
- Een jeugdleider zorgt voor ontvangst van tegenstander en scheidsrechter.
- Een jeugdleider zorgt voor invulling van het wedstrijdformulier en de afhandeling ervan.
- Een jeugdleider zorgt dat er correct met kleding en materialen wordt omgegaan.
- Een jeugdleider zorgt dat spelers tijdig aanwezig zijn en regelt ook het vervoer.
- Regelt opruimen wedstrijddoeltjes indien nodig.
- Zorgt dat de kleedkamers netjes worden achter gelaten en controleert ook kleedkamer
tegenpartij.
- Zorgt dat er op toegezien wordt dat er in de kleedkamers altijd twee personen aanwezig
zijn.
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2.3

Te bespreken zaken met spelers en ouders

Voordat de competitie begint wordt van de leiders verwacht zij de volgende zaken regelen:
- Doorgeven van competitieschema aan spelers en ouders (www.voetbal.nl).
- Afspraken maken onderling over teamafspraken en uitwisselen van informatie van belang
voor het team. Bijvoorbeeld regels voor afzeggen van wedstrijden trainingen, tijdstip bij
aanwezigheid wedstrijden, wijze van aanmoediging van ouders langs de lijn, enzovoort.
- Maken van afspraken hoe te handelen bij afgelasting. Er kan bijvoorbeeld een groepsapp
aangemaakt worden of een maillijst aangelegd worden. Dit ook in verband met een
vervangend programma.
- Bij uitwedstrijden een duidelijk rijschema (aan het begin van het seizoen) opzetten, hierbij
ook vermelden dat wanneer ouders niet kunnen, onderling behoren te wisselen en goede
afspraken maken over vertrektijden.
Zorg ervoor dat je voor je eerste training/wedstrijd met je jeugdteam weet wat van je verwacht
wordt als leider. Neem deze handleiding als hulp en bij vragen, vraag, bel of mail de betreffende
leeftijdscoördinator.

2.4

Coachen tijdens de wedstrijden

In principe coachen de trainers het team. Indien er geen trainer
bij is dan neemt de leider dit over. Maak hierover duidelijke
afspraken. Als iedereen wat door elkaar gaat roepen wordt het
zeker voor jeugdspelers onduidelijk wat ze moeten doen. Coach
zoveel mogelijk tijdens de zogenaamde dode spelmomenten.
Dan heb je de grootste kans op aandacht van een speler. Een
speler die aan de bal is, is met voetbal bezig en sluit zich
grotendeels af voor de buitenwereld. Coach positief,
stimulerend en opbouwend. Het is heel makkelijk om een speler af te branden, maar het levert een
ongemotiveerde speler op. Denk eraan, je werkt met kinderen en elk kind doet zijn best om goed te
spelen. 90% van de coaching dient stimulerend te zijn. Schelden is uit den boze. Het team af en toe
belonen is prima, maar alleen teamprestaties. Geen individuele prestaties.
Probeer ouders zoveel mogelijk bij het team te betrekken. Jonge kinderen vinden het vaak leuk als
hun vader of moeder langs de lijn staat. Zorg wel dat ouders tijdens de wedstrijd achter de
omheining blijven en zich niet met scheidsrechter en lijnrechters bemoeien. Tevens ervoor zorgen
dat alleen de coach coacht en dus niet ook ouders. Maak daarom hierover goede afspraken met
ouders.

2.5

Wedstrijdduur

De wedstrijden hebben de volgende lengtes:
- O8/O9
: 2 keer 20 minuten
- O10/O11 : 2 keer 25 minuten
- O13
: 2 keer 30 minuten
- O15
: 2 keer 35 minuten
- O17
: 2 keer 40 minuten
- O19
: 2 keer 45 minuten
8
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Ranja
Na afloop van wedstrijden van JO8, JO9, JO10 en JO11 kun je drinken halen bij de terreinknecht in
de ruimte naast kleedkamer 15. Voor de oudere jeugdteams staat er drinken klaar tijdens de rust.
Scheenbeschermers
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens wedstrijden en trainingen. Hiermee worden
veel blessures voorkomen. Jeugdspelers van Zwaluw V.F.C. die geen scheenbeschermers dragen
mogen niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen. Het is de taak van leiders en trainers om
hierop toe te zien.
Aanvoerder
Elk team heeft een aanvoerder. Het komt bij veel jeugdteams voor dat deze wekelijks door wordt
gewisseld. Zwaluw V.F.C. laat hier als vereniging alle teams vrij in, maar moedigt vooral bij de
jongste jeugd het doorwisselen van een aanvoerder wel aan. Zorg wel dat de aanvoerder altijd een
aanvoerdersband om heeft.
De aanvoerder onderscheidt zich van de overige spelers van zijn team door de
aanvoerdersband te dragen. De kleur moet afwijken van de kleur van het shirt
en de band moet ongeveer 10 centimeter breed zijn. Hij is het aanspreekpunt
voor de scheidsrechter, vóór, tijdens en na de wedstrijd. Bij een jeugdwedstrijd
is de elftalleider het aanspreekpunt voor de scheidsrechter.
Rouwband
Draagt de aanvoerder een rouwband? Dan moet deze worden bevestigd om de
linker bovenarm

2.6

Gedragsregels leiders, trainers en coaches

Leiders en spelers zijn het visitekaartje van onze vereniging. De leiders zien er op toe dat de speIers
zich zowel in als buiten het veld gedragen volgens de opgestelde gedragsregels. Indien dit niet
gebeurt spreekt de leider of trainer/coach de betreffende persoon hierop aan. Bij herhalingen
wordt contact gezocht met de betreffende coördinator. Voor de leiders geldt zelf ook dat zij zich
aan de regels dienen te houden.

2.7

Verenigingsbeleid bij spelerstekort

In alle gevallen waarin een (selectie)team spelers tekort heeft wordt dit, in goed onderling overleg
tussen trainers en leiders van beide, aangevuld met spelers uit het eerstvolgend lager (selectie)
team en eerst bij voorkeur in zelfde leeftijdsgroep. Het gebeurt dus nooit dat spelers van een team
zonder overleg met de leider van dit team met een ander team meespelen Tevens is het dus niet zo
maar mogelijk een wedstrijd te verplaatsen als een aantal spelers afwezig zijn. Wanneer dit intern
opgelost kan worden met behulp van andere teams heeft dit altijd voorrang.
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2.8

Een weekend als leider

Een vrijdagavond in Vught. Een jongetje belt naar zijn leider. ‘Ik ben ziek en kan morgen niet
voetballen.’ Oei, balen, we zaten al zo krap. Snel nog even de leider van een ander team bellen om
toch een extra spelertje te hebben. Zaterdagmorgen vlak voor de wedstrijd: nog even de veters van
een spelertje zonder strikdiploma strikken. Nog wat laatste tips voor de luie spits: ‘Jij staat wel
voorin, maar jij moet ook onze verdedigers helpen als de tegenstander de bal heeft.’ Dan de
wedstrijd. Een botsing van twee dunne jongensbeentjes tegen elkaar. Veel tranen en wat pijn. De
leider gaat het veld in en na zijn troostende woorden kan de bikkel van het team de wedstrijd
vervolgen. Aanmoedigingen en goedkeurende kreten na een mooie aanval of een goal en vooral
troostende woorden bij een tegengoal. Er staan jongens en meisjes in het veld die doen wat ze het
liefste doen, dus die uitslag maakt niet altijd zoveel uit. Daarna zitten de drukke werkzaamheden
van de leider er voor een weekje weer op. Leider zijn bij Zwaluw V.F.C.; best druk maar vooral heel
leuk!

Veel succes met je team!!!!!!!!!!

3 Informatie ten aanzien van wedstrijden en trainen
3.1

Leeftijdsgrenzen KNVB seizoen 2017/2018

Groep:

Leeftijd:

Opmerking:

JO7

5/6

Geboortejaar 2011

JO8

7

Geboortejaar 2010

JO9 / MO9

8

Geboortejaar 2009

JO10

9

Geboortejaar 2008

JO11 / MO11

10

Geboortejaar 2007
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JO13 / MO13

11/12

Geboortejaar 2005 en 2006

JO15 / MO15

13/14

Geboortejaar 2003 en 2004

JO17 / MO17

15/16

Geboortejaar 2001 en 2002

JO19 / MO19

17/18

Geboortejaar 1999 en 2000

Senioren
Dames senioren

3.2

Geboren voor 01/01/1999

Trainingsschema Zwaluw V.F.C. seizoen 2017/2018

Uiteraard kan iedereen bij Zwaluw V.F.C. trainen en training geven. Om alles soepel te laten
verlopen is daarvoor een trainingsschema opgesteld. Deze kunt u vinden op www.zwaluwvfc.nl
onder het kopje ‘Trainen’.

3.3

Wedstrijdzaken

Het wedstrijdsecretariaat draagt zorg voor het organiseren en inplannen van alle wedstrijden
(incl. oefenwedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden).
Wedstrijdzaken:

Loes van der Sluijs
wedstrijdsecretarisjeugd@zwaluwvfc.nl
06 - 50 22 35 30

Alle communicatie inzake wedstrijden met de KNVB en tegenstanders gaat via het wedstrijdsecretariaat (spelers, leiders of ouders kunnen geen wedstrijdwijzigingen aan de KNVB aanvragen).

3.4

Uitleg mobiele digitaal wedstrijdformulier (mDWF)

Het invullen van het wedstrijdformulier zal voortaan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app gaan.
U kunt de app Wedstrijdzaken KNVB downloaden, waarbij u ook uw spelerspas kan opvragen.
Door de invoering van de Wedstrijdzaken-app, waar digitale spelerspassen onderdeel van uit
maken, verdwijnen de plastic spelerspassen volledig uit het amateurvoetbal.
Na het downloaden van de Wedstrijdzaken app KNVB kunt u ook uw spelerspassen opvragen.
Om dit te doen is het wel noodzakelijk dat uw emailadres bij Zwaluw V.F.C. als bij de KNVB bekend
is. Lukt dat niet neem dan z.s.m. contact op met onze ledenadministratie
ledenadministratie@zwaluwvfc.nl.
Deze app is beschikbaar voor iOS en Android en voor iedereen te downloaden.
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaalwedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning
Bij deze link van de KNVB wordt uitleg gegeven, hoe het mDWF in te vullen. Alle stappen worden
hierin doorgenomen.
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3.5

Verzetten/afzeggen wedstrijden

Verplaatsen van wedstrijden dient zo veel mogelijk vermeden te worden. Ingeval er bijzondere
redenen zijn om dit wel te doen, dient hierover contact opgenomen te worden met de wedstrijdsecretaris. Ingeval de tegenstander verzoekt de wedstrijd te verplaatsten, dient dit ook altijd in
overleg te geschieden met de wedstrijdsecretaris.
Een wedstrijdwijziging aanvragen kan alleen volgens een aantal strikte voorwaarden:
1.
Hier geldt de volgende procedure. De leider neemt contact op met de coördinator om te
kijken of e.e.a. op te lossen is door het regelen van invallers of andere creatieve
oplossingen.
2.
Lukt dat niet dan neemt de coördinator en/of leider direct contact op met het wedstrijdsecretariaat. Die neemt contact op met wedstrijdsecretariaat van de tegenstander.
Kunnen we verplaatsen in overleg? Vragen we de baaldag aan? Of is er een andere
oplossing?
3.
Het wedstrijdsecretariaat communiceert niet rechtstreeks met spelers en/of ouders!
4.
Een wedstrijdwijziging kan op uiterlijk dinsdag 12.00 uur voor het betreffende
speelweekend worden aangevraagd. Daarna kan het alleen in overleg met de
tegenstander en ZIJ ZIJN NIET VERPLICHT OM MEE TE WERKEN.
De coördinatoren zullen er extra op letten dat teams tijdig inventariseren hoeveel spelers zij
beschikbaar hebben in vakantietijd; alle vakanties liggen immers vast!

3.6

Niet op komen dagen bij een wedstrijd/boete

In het geval dat op vrijdag of zaterdagochtend geconstateerd wordt door een leider van een team
dat er door onverwachte omstandigheden niet gespeeld kan worden, is het te laat om de wedstrijd
nog te verzetten met behulp van de KNVB. Het wedstrijdsecretariaat vraagt met klem om al het
mogelijke te doen om dit te voorkomen door spelers te lenen bij andere teams.
De procedure is gelijk aan het verzetten/afzeggen van een wedstrijd.
Als eerdergenoemde procedure gevolgd is, en er volgt vanuit de KNVB toch een boete wordt de
boete de eerste keer niet doorbelast aan het team, bij een tweede en volgende keer niet opkomen
dagen komt er wel een doorbelasting naar het betreffende team.
Individuele boetes (gele- en rode kaarten) worden op betreffende speler verhaalt. Wanneer er een
boete (gele- of rode kaart) binnen komt, dan de leider/coach hiervan op de hoogte stellen. Die
dient er zorg voor te dragen dat de bewuste speler niet meer mee mag doen vóórdat de boete is
betaald. De speler kan weer spelen als hij deze boete heeft betaald.

3.7

Baaldag

Ieder team kan in extreme gevallen een 'baal/verlofdag' opnemen. Dit kan handig zijn rondom
vakanties. Het wedstrijdsecretariaat vraagt de baaldag aan bij de KNVB.
Een baaldag kan alleen worden aangevraagd door de B categorie in de periode 1 oktober tot
1 maart. Dit seizoen is er maar 1 baaldag per team voor het gehele seizoen.
Dit houdt in dat er een geplande wedstrijd op de aangevraagde datum uit het programma gehaald
wordt en dat de KNVB deze op een ander moment in zal plannen.
Let op! Voor bekerwedstrijden is het niet mogelijk een baaldag op te nemen.
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Bij Zwaluw V.F.C. vallen zes teams onder CAT A:
Bij de senioren Zwaluw V.F.C. 1, Zwaluw V.F.C. 2 en Zwaluw V.F.C. 3. Bij de jeugd Zwaluw V.F.C.
O19-1, Zwaluw V.F.C. O17-1, Zwaluw V.F.C. O15-1 en Zwaluw V.F.C. O13-1.
De overige teams/elftallen vallen onder CAT B.

3.8

Afkeuringen/afgelastingen

Bij extreem slecht weer kan de KNVB besluiten om het complete programma af te gelasten. Dit
wordt dan vermeld op NOS teletekst pag. 603 onder Zuid I.
Wanneer er door de tegenstander of door Zwaluw V.F.C. een afgelasting bekend wordt gemaakt,
dan komt dit zo spoedig mogelijk op www.zwaluwvfc.nl. De velden worden op wedstrijddagen rond
8:00 uur gecontroleerd, dus een afgelasting staat er vaak vóór 8:30 uur op. Vervolgens worden de
coördinatoren en tegenstanders op de hoogte gebracht, die zorg ervoor dat de leiders van de
betreffende teams op de hoogte zijn van de afgelasting.
Op www.zwaluwvfc.nl vindt u precies wat er gebeurt als er trainingen/wedstrijden afgelast zijn.
Onder het kopje ‘Trainen’ en daarna ‘Afgelastingen’.
Het kan gebeuren dat wedstrijden worden afgekeurd vanwege slechte terreinomstandigheden.
Melding van (algehele) afkeuring vindt plaats via www.zwaluwvfc.nl. Melding kan plaatsvinden
vanaf vrijdagavond, vaak wordt de melding pas zaterdag ochtend bekend gemaakt.
Het is niet gebruikelijk dat de leiders de kinderen opbellen. Ook de kinderen/ouders kunnen
www.zwaluwvfc.nl raadplegen.

3.9

Oefen- of vriendschappelijke wedstrijden

Wanneer je een oefen- of een vriendschappelijke wedstrijd wilt spelen communiceer je dit met je
coördinator die contact opneemt met Wedstrijdsecretariaat Vriendschappelijk Jacques Vincent.
Zij plannen i.o.m. de coördinator wedstrijden in en vervolgens staat het op de website.

3.10 Oefenstof voor (beginnende) trainers
Binnen Zwaluw V.F.C. kunnen we natuurlijk altijd helpen aan oefenstof voor elke (beginnende)
trainer. Zo zijn er ook 1e (jeugd) elftaltrainers die de andere trainers kunnen voorzien van oefenstof.
Ook op het internet zijn er legio mogelijkheden tot vinden van voetbal oefenstof.
Enkele voorbeelden:
www.trainerssite.nl
www.voetbalomgeving.nl
www.voetbaloefenstof.com
www.voetbaltrainingonline.nl
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3.11 Toernooien en evenementen
Toernooien
Er is niets vervelender dan te moeten stoppen met voetballen wanneer het eindelijk mooi weer
wordt. Ook al schuift de KNVB het voetbalseizoen vanaf dit jaar een beetje op, er zit nog steeds
behoorlijk veel tijd tussen het einde van de competitie en het begin van de zomervakantie. Vandaar
dat wij en vele andere clubs elk jaar besluiten om een of meerdere toernooien te organiseren.
Ook komend seizoen zijn we weer van plan om enkele grote thuistoernooien te organiseren. Alle
‘speelgerechtigde’ Zwaluwteams doen hier automatisch aan mee en we hopen ook wederom veel
teams van buitenaf te ontvangen.
Als Commissie Toernooien & Evenementen stimuleren wij het ook om mee te doen aan uittoernooien. Vanaf het begin van het seizoen krijgen wij bijna dagelijks uitnodigingen van heinde en
verre om Zwaluwteams in te schrijven voor toernooien. Deze uitnodigingen verzamelen wij, zodat
we enkele keren in het seizoen een overzicht per leeftijdscategorie kunnen opsturen naar alle
trainers en leiders.
Wanneer je als team mee wilt doen aan één of meerdere uittoernooien, dan is ons advies om je
ruim voor het einde van de competitie al in te schrijven. Vele clubs hanteren inschrijfdeadlines
variërend van november tot mei. Mocht je willen meedoen aan een toernooi dan kan dat op twee
manieren:
1. Je neemt zelf contact op met de organiserende club. Als de deelname definitief is, geef dat
dan even door aan toernooien@zwaluwvfc.nl, zodat wij informatie kunnen doorsturen.
2. Geef ons door aan welk toernooi je wilt meedoen, met daarbij je contactgegevens. Dan
nemen wij contact op met de club en mailen verdere correspondentie door naar jou.
Evenementen
Zwaluw V.F.C. is meer dan voetbal alleen. Elk jaar worden er verschillende grote en kleine
evenementen georganiseerd voor de leden. Op de hoofdpagina van de Zwaluwsite vind je, boven
de verjaardagskalender, de Clubagenda. Hier vind je het actuele overzicht van de geplande
evenementen.
De meeste evenementen worden helemaal of grotendeels buiten de Commissie Toernooien &
Evenementen om georganiseerd. Uiteraard is dit helemaal fantastisch en wij stimuleren dit dan
ook. Mocht je zelf een evenement willen organiseren, communiceer dan wel even met ons over de
datum, zodat er geen dubbele boekingen of andere misverstanden ontstaan.
Uiteraard moet er voor een evenement behoorlijk veel worden geregeld. Er moet vaak met
verschillende personen binnen de club worden gecommuniceerd (denk aan barbezetting,
beschikbaarheid velden en kleedkamers, maillijsten potentiële deelnemers, informatie op website,
maken postertje). Als commissie zijn wij altijd bereid om bij dit soort zaken ons steentje bij te
dragen.
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3.12 Veilig sportklimaat
Als trainer heb je soms te maken met ongewenst gedrag van een of meerdere spelers binnen je
team.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn:
- Een speler ligt niet goed in het team.
- Een speler is overenthousiast/energiek en verstoort met enige regelmaat de training.
- Een speler heeft met enige regelmaat moeite zichzelf te beheersen.
- Een speler krijgt regelmatig een gele of rode kaart.
- Een speler kan zichzelf niet zijn in het team.
- Een of meer spelers binnen het team worden gepest.
Enkele tips met betrekking tot het omgaan met ongewenst gedrag, waarbij het doel is om de
speler bij het team te houden:
De eerste stap is dit gedrag met de betreffende speler te bespreken. Doe dit bij voorkeur op een
rustig moment. Handel niet vanuit je eerste impuls/emotie maar neem even tijd om over je reactie
na te denken. Probeer op een open manier het contact aan te gaan. Benoem daarbij vooral het
positieve gedrag wat je opvalt. Benoem het ongewenste gedrag wat je opvalt maar veroordeel het
gedrag niet. Geef wel aan dat je het negatieve gedrag niet kan accepteren. Maak concrete
afspraken met de speler.
Mocht na bovenstaande stap ongewenst gedrag onvoldoende veranderen kan je de volgende acties
overwegen (de volgorde kan per persoon of per situatie wisselen):
-

Overleg met collega trainer/coach/begeleider hoe om te gaan met ongewenst gedrag in jou
situatie. Een ander gezichtspunt kan helpend zijn.
Overleg de situatie met ouders. Zij zijn ervaringsdeskundige in het omgaan met hun eigen
kinderen. Maak afspraken met ouders over hoe zij eventueel kunnen helpen.
Overleg met je betreffende coördinator en maak afspraken over de te volgen strategie.
Overleg met een van de leden van de Commissie Veilig Sportklimaat. Mail:
veiligsportklimaat@zwaluwvfc.nl, tel: 06-28 50 38 03, Jeroen vd Meer/Kirsten Franken/Bart
vd Water/Ronald Kuiper.

3.13 Communicatie
Zwaluw V.F.C. hecht veel waarde aan een goed contact met al haar leden. Een actuele website,
facebook, twitter en app zorgt ervoor dat belangrijke informatie snel gedeeld kan worden. De
werkgroep Communicatie verzorgt onder meer de nieuwsbrief naar alle leden, met daarin het
laatste nieuws over de club en interessante agendapunten. De werkgroep geeft het bestuur en
andere commissies ook advies over hoe een boodschap zo helder mogelijk over te brengen, en
bewaakt de uitingen van Zwaluw V.F.C. op de verschillende social media.
De werkgroep bestaat uit Lars-Erik van Loon, Bas Derissen, Marleen Duijf, Michiel Piggen, Joop
Kraan en Carola Ouwerkerk en kan nog wel wat versterking gebruiken.
Voor meer informatie kunt u mailen naar communicatie@zwaluwvfc.nl.
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3.14 Sponsorzaken bij Zwaluw V.F.C.
De Sponsorcommissie helpt mee om de inkomsten uit sponsorgelden op een hoger niveau te
brengen, zodat alle leden daarvan mee kunnen profiteren. De taken zijn: potentiële sponsors
benaderen, de diverse sponsorpakketten van de club aanbieden en goed contact houden met de
bestaande sponsors. Alle sponsoractiviteiten verlopen via de Sponsorcommissie. Zodat alle
sponsoruitingen via de richtlijnen verlopen zoals Zwaluw V.F.C. deze heeft afgesproken binnen het
bestuur en deze wilt uitstralen.
Sponsor worden?
Wilt u sponsor worden van Zwaluw V.F.C.? Een club voor en door Vughtenaren: wekelijks
voetballen bij ons zo’n 800 jeugdleden en 200 senioren. Zwaluw V.F.C. biedt de leden buiten de
wedstrijden en de trainingsfaciliteiten jaarlijks diverse evenementen aan die saamhorigheid kweken
binnen de Vughtse gemeenschap.
Wij zijn op zoek naar sponsors. Wij zoeken altijd in overleg naar een manier om uw ‘exposure’ wens
in te vullen. We hebben verschillende mogelijkheden om sponsor te worden. Op de site van
Zwaluw V.F.C. staat de sponsorbrochure.
Sponsoring op maat: Wilt u op een andere wijze sponsoren? Dat kan natuurlijk ook. Wij staan open
voor suggesties van uw kant.
Waarom sponsor worden? Sponsoring bij Zwaluw V.F.C. is in de basis een kwestie van gunnen. Het
uiten van sympathie met de initiatieven die Zwaluw V.F.C. binnen een (regionale) gemeenschap
neemt.
Een en ander neemt niet weg dat er ook rationele redenen zijn om te sponsoren. Want wat krijgt u
ervoor terug?
- Naamsbekendheid bij leden, familie en potentiële klanten.
- Sympathie bij eigen klanten.
- Exposure van uw producten.
- Positieve associatie door bijvoorbeeld te investeren in jeugd.
- De beschikking over de kantine ‘Zwaluwnest’ voor presentaties.
Interesse? Of kent u bedrijven/mensen die hierin geïnteresseerd zijn? Stuur dan een bericht naar
een van onderstaande leden van de sponsorcommissie via sponsoring@zwaluwvfc.nl.
De Sponsorcommissie: Bjorn Vriens, Naomi van Grinsven, Miriam Vriens, Frank Paijmans, Wilbert
van Laarhoven, Jan Looijmans, Barry Hugers en Carola Ouwerkerk.
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3.15 Kledingplan bij Zwaluw V.F.C.
DE SPELREGELS
Nieuw wedstrijdtenue in bruikleen uitgifte/inname
Van uw leider/coach zal uw zoon/dochter aan het begin van het voetbalseizoen een wedstrijdtenue
krijgen, dit bestaat uit een wit shirt met lange mouwen, rood broekje en rode sokken, of een
keeperstenue blauw shirt, broek en sokken. Deze ontvangt u in bruikleen. Het wedstrijdtenue blijft
eigendom van Zwaluw V.F.C.. Bruikleen houdt in dat u als ouder het shirt/broek/sokken behandeld
zoals uw eigen kleding echter dat het tenue aan het einde van het seizoen (eind mei/begin juni)
schoon en compleet weer wordt ingeleverd bij de leider van het elftal.
Dragen van wedstrijdtenue
Het is alleen toegestaan om het wedstrijdtenue te dragen tijdens wedstrijddagen. Het is verboden
om het wedstrijdtenue te dragen tijdens de trainingen en/of daarbuiten.
Reservetas ander kleur shirt
Het kan zijn dat de tegenstander bij een thuiswedstrijd in bijna hetzelfde tenue speelt als Zwaluw
V.F.C.. Om verwarring te voorkomen zal de leider voor afwijkende reserveshirts dienen te zorgen.
De reservetas is in de week voorafgaande wedstrijd aan de wedstrijd te reserveren. Op zaterdag
voor de wedstrijd is de tas met reserveshirts af te halen bij Bert Wisman, tel; 06-50 27 55 50. De
reservetas dient direct na de wedstrijd weer te worden ingeleverd op het wedstrijdsecretariaat van
Zwaluw V.F.C..
Wasvoorschriften
Alle wedstrijdtenues dienen na wedstrijddagen binnenste buiten te worden gewassen op maximaal
40 graden. Ook op kleur wassen! Dit met als reden dat de shirts 4 jaar moeten meegaan en op deze
wijze vooral de bedrukking van sponsorlogo´s worden beschermd. De kleding mag niet warmer dan
40 graden worden gewassen om verkleuring/krimping te voorkomen. De wasvoorschriften zitten in
de teamtassen.
Is het wel hygiënisch een shirt in bruikleen?
Alle shirts en shorts worden aan het einde van het jaar centraal door de kledingcommissie
nogmaals gewassen en gereinigd. Er zal tevens een voor en na controle plaatsvinden door de
leiders. Bij sporen van bv bloed e.d. zal het shirt worden vervangen. Op deze wijze zal er geen enkel
issue zijn qua hygiëne.
Beschikbare maten
Een voetbalshirt dient een grote groep kinderen te bedienen en wij weten dat elk kinderlijf anders
is. Maatwerk is helaas onmogelijk. Wij begrijpen dat het kan voorkomen dat een shirt en/of broek
te ruim zal vallen. Bij de samenstelling qua teamkleding hebben wij door van Helvoort Sport en
HUMMEL geadviseerde maatbogen. Binnen Zwaluw V.F.C. zien wij dat dit echter gaat om een klein
percentage en wij zullen in samenspraak met leider/speler hier een passende oplossing voor
vinden.
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Shirts ruilen tussen teams
Het is niet toegestaan dat teams onderling shirts gaan ruilen Als een shirt echt te klein is graag
contact opnemen met de leider en dit bespreekbaar te maken. De leider mailt de kledingcommissie
en de kledingcommissie zal het shirt omruilen.
Rugnummers
Het is niet toegestaan om zelf shirts van rugnummers te voorzien.
Sponsor op shirts
Het is niet toegestaan om zelf een sponsor op de shirts te laten bedrukken. Wanneer een sponsor
een bepaald team wilt gaan sponsoren gaat dit altijd via de sponsorcommissie
(sponsoring@zwaluwvfc.nl). Wanneer blijkt dat dit buiten de sponsorcommissie om gebeurt, volgt
er een boete.
Verlies van het wedstrijdshirt, wedstrijdbroekje en/of sokken
Elk wedstrijdshirt, wedstrijdbroekje en/of sokken blijven eigendom van Zwaluw V.F.C.. Als een
wedstrijdshirt, wedstrijdbroekje en/of sokken kwijt raken dan bent u als ouder/speler
verantwoordelijk voor het aanschaffen van een nieuw shirt/broek/sokken. Wij verwachten van
ouder en speler dat u het de kleding behandeld zoals uw eigen kleding behandelt. Uw leider
inventariseert aan het einde van het seizoen of alle shirts/broekjes/sokken compleet worden
ingeleverd.
Stoppen met voetbal gedurende het seizoen
Het kan voorkomen dat een kind noodgedwongen dient te stoppen met voetballen bijvoorbeeld
verhuizing. In dat geval verzoeken wij u om de kleding schoon en compleet aan de leider te
overhandigen. Zorg dat u via mail de bevestiging van inname ontvangt van uw leider. Dit schept
duidelijkheid naar elkaar toe.
Logo’s laten los
Het kan sporadisch voorkomen dat de logo’s loslaten. Meldt dit altijd eerst aan uw leider en hij/zij
kan via de kledingcommissie ervoor zorgen dat dit zal worden gerepareerd.
Vragen/onduidelijkheden/calamiteiten
Vragen in het kader van het kledingplan legt u altijd voor aan uw leider. De leider heeft een
coördinator als aanspreekpunt toegewezen gekregen om een ieder te kunnen voorzien in
vragen/oplossingen en ondersteuning bij calamiteiten.
Jaarlijkse eigen bijdrage
Elk jaar wordt in de algemene ledenvergadering de bijdrage voor het kledingplan voor het nieuwe
seizoen vastgesteld. Voor het seizoen 2017-2018 is de eigen bijdrage € 14,40. Deze bijdrage wordt
gezamenlijk met de jaarlijkse contributie gefactureerd.
Overige vragen
Mocht u andere vragen hebben dan hierboven beschreven kunt u een mail sturen naar
kledingcommissie@zwaluwvfc.nl.
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4 Tips en social media
4.1

Beheer als team je pagina

Zoals je wellicht gezien hebt, heeft elk team op de nieuwe Zwaluw V.F.C. site een eigen teampagina. Op die pagina vind je alle uitslagen en standen maar ook de nog te spelen wedstrijden. Die
informatie wordt automatisch gegenereerd vanuit de data van de KNVB en is dus altijd officieel.
Naast de genoemde informatie kunnen trainers en spelers op de teampagina’s ook zelf informatie
toevoegen. Allereerst is er de mogelijkheid om een teamfoto te uploaden en ook kan er van elke
speler eenvoudig een foto worden geplaatst. Per team is het steeds de trainer/leider die hiervoor
automatisch de rechten heeft. Alle trainers staan in de ledenadministratie van Zwaluw V.F.C.
geregistreerd met een emailadres. Het is dit adres waar hun automatische account aan gekoppeld
is. Wil je als trainer een account aanvragen dan kan dat eenvoudig met je bij Zwaluw V.F.C. bekende
emailadres. Op de homesite kies je registreren (direct onder de knop ‘Login’). Wanneer je jezelf
registreert met het bij Zwaluw V.F.C. bekende emailadres dan krijg je met je account als
trainer/leider automatisch de rechten om de teampagina te beheren.
Wanneer je niet weet met welk emailadres je geregistreerd staat,
stuur dan even email naar ledenadministratie@zwaluwvfc.nl met
het verzoek om een account voor je aan te maken. Je ontvangt dan
op het bij Zwaluw V.F.C. bekende mailadres een email met je login.
Dit kun je overigens ook doen wanneer je je emailadres wilt
wijzigen.
De pagina beheren
Foto’s uploaden op de teampagina is makkelijk. Je gaat naar de
teampagina en dan zie je aan de rechterkant bij ‘team-opties’ de
mogelijkheid staan om een teamfoto en foto’s van speler te
uploaden.
Ook kunnen wedstrijdverslagen en foto’s op de pagina worden
toegevoegd. Daarvoor kies je onder ‘Teamorganisatie’ de knop
‘Wedstrijdverslagen’ en kies onder ‘Report’ de wedstrijd waarbij je
een verslag of foto(’s) wilt toevoegen.

Werken met de foto app
Teamfoto’s en foto’s van spelers kunnen eenvoudig worden toegevoegd met de ‘VC2000 Foto’ app.
Deze app is gratis beschikbaar voor Android en IoS in de appstores. Na het downloaden log je in op
de app met hetzelfde account als waarmee je op de Zwaluw V.F.C. site inlogt. Je kiest je team en
vervolgens de naam van de speler of (doorscrollen naar onderen) de optie ‘Teamfoto’. Je maakt de
foto of kiest een bestaande uit je ‘galerij’ en upload die eenvoudig. De foto staat vervolgens na
enkele seconden online.
Wanneer je trainer of leider van een jeugdteam bent, is het raadzaam om met betrekking tot de
foto’s even per mail aan ouders te laten weten dat hun zoon of dochter met een foto op de teampagina komt te staan. Vraag hen dan in die mail om per ommegaande contact met je op te nemen
als ze daar een probleem mee hebben of vragen over willen stellen. Dat is wel zo netjes.
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4.2

Meer apps

Naast de foto-app communiceert de Zwaluw V.F.C. site nog met andere apps zoals de VC2000
Trainer-app. Met deze app kan de leiding van een team eenvoudig zaken als trainingsopkomst maar
ook de voortgang van wedstrijden bijhouden. Dat laatste is vooral leuk om te doen omdat daarmee
de wedstrijd door iedereen real-time gevolgd kan worden. Ouders, grootouders; iedereen die de
gratis VC2000 Club-app heeft gedownload kan zich via zogenaamde push-berichten abonneren op
automatische meldingen van elk willekeurig team. Een account is daarvoor niet nodig!
Hoe een en ander met die apps werkt wordt in de volgende twee video’s uitgelegd.
Uitleg over de Trainer-app: https://www.youtube.com/watch?v=zqaj1zR06qc
Uitleg over de Club-app: https://www.youtube.com/watch?v=tnGwou8KaS0
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