Handboek voor de (aankomend) jeugdspeler van
VV Hellas 2015-2016
Inleiding
Dit handboek moet een antwoord geven op alle vragen welke een (aankomend) jeugdlid van VV
Hellas maar kan stellen betreffende onze voetbalvereniging.

Doelstelling van VV Hellas
VV Hellas, verder te noemen als : “onze vereniging “, heeft zich het volgende ten doel gesteld:
“Elke individuele speler/speelster moet zoveel mogelijk op zijn/haar niveau kunnen voetballen, opdat
zijn/haar voetbalwensen zoveel mogelijk verwezenlijkt kunnen worden. "
Ook buiten het voetbal om zorgt de vereniging middels allerlei activiteiten ervoor het plezier in
het voetbal en het lidmaatschap van onze vereniging zo groot mogelijk te maken. Echter de
voetbalsport staat centraal.

Algemeen
Het sportcomplex in Klimmen is gelegen aan de Schoolstraat te Klimmen.
Telefoon van de kantine : 045-4052058.
Het sportcomplex in Ransdaal is gelegen aan de Verlengde Spoorstraat te Ransdaal.
Telefoon van de kantine : 042-4591222
Onze vereniging werd opgericht in 2013.
Onze jeugdafdeling heeft op dit moment (aug 2015) ca. 130 leden.
De jeugdleden zijn verdeeld over:
1 A, 1 C, 2 D elftallen, 3 E en 2 F zeventallen en de Mini-F.
De clubkleuren zijn:
Shirt:
Paars
Broek:
Paars
Sokken:
Paars
Schoeisel:
hiervoor gelden de normale KNVB-regels (i.v.m. noppen e.d.)
De complete tenues van de teams worden aangeschaft door onze vereniging en blijven derhalve
eigendom van de vereniging.
Onze vereniging beschikt over 3 natuurgrasvelden en 2 trainingsvelden verdeeld over 2 locaties.

De leiding van de club
De leiding van de club berust bij het hoofdbestuur . De voorzitter van de jeugdcommissie
vertegenwoordgt de jeugdafdeling in het bestuur.
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De Jeugdcommissie
De jeugdafdeling wordt geleid door de jeugdcommissie. Hierin hebben 4 personen zitting.
Voor het seizoen 2015/2016 zijn dat:
Voorzitter
Secretaris
Vertegenwoordiger
activiteitencommissie:
Techn. Jeugdcoördinator:

Jeroen van Kruchten
John vd Bosch
Tiffany Tubee
Axel Vonken

Het lidmaatschap
In principe kan iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, nationaliteit of politieke
geaardheid lid worden van onze vereniging. Het bestuur houdt zich het recht voor leden bij
wangedrag te royeren als lid en verder de toegang tot ons sportcomplex te ontzeggen.
Vanaf 5 jaar kan men spelend lid worden mits er aan de volgende eisen is voldaan:
ü Als je van een andere vereniging komt, dan moet er een geldige overschrijving zijn (voor A t/m
D spelers). Meisjes kunnen ook bij ons jeugd competitievoetbal spelen. Vanaf 18 jaar spelen
de meisjes in principe bij de Dames senioren. Deze spelen op zondag en vallen onder de
senioren competitie.
ü Men kan lid worden van onze vereniging door een het aanmeldingsformulier volledig in te
vullen op onze website: www.vv-hellas.nl Een pasfoto is nodig vanaf de D-teams. Hierover
krijg je bericht.
In eerste instantie mag het jeugdlid 4 proeftrainingen meedraaien alvorens tot definitieve
aanmelding wordt besloten. Competitievoetbal is mogelijk zodra het relatienummer van de KNVB
en de spelerspas is ontvangen. Meetrainen is echter direct bij inschrijving al mogelijk.
Na inschrijving en betaling van de contributie is men lid van de KNVB en is men verplicht zich aan
de daaraan verbonden reglementen te houden tenminste tot het einde van het voetbalseizoen.

Verzekering
Van elk lid wordt een gedeelte van de door hem/haar betaalde contributie gebruikt voor een
verzekeringspremie. Elk lid waarvoor onze vereniging premie betaald heeft is via de KNVB
verzekerd. Dit is een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering, d.w.z. dat schade die krachtens
enig andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt, dan ook in eerste instantie op die
andere verzekering moet worden geclaimd. Deze verzekering geldt o.a. tijdens clubactiviteiten,
zoals trainingen, tijdens wedstrijden, het bijwonen van wedstrijden, als toeschouwer of leider en
het bezoeken van vergaderingen. Ook geldt de verzekering tijdens reizen van en naar de
genoemde clubactiviteiten. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor
schade toegebracht aan derden. Uitgesloten is de schade die met opzet wordt veroorzaakt of
schade door diefstal. Geconstateerde of veroorzaakte schade moet binnen 24 uur gemeld worden
bij de secretaris van de vereniging.

Contributie
De contributie voor elk jeugdlid van onze vereniging wordt elk jaar opnieuw bepaald. Voor de
betaling van de contributie ontvangt elk lid vanuit de financiële commissie een contributie brief.
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Leeftijdsindelingen
De KNVB heeft een verdeling naar geboortejaar opgesteld. Deze is voor het seizoen 2015/2016
als volgt:
Mini-F:
2009/2010
F-jeugd:
2008/2007
E-jeugd:
2006/2005
D-jeugd:
2004/2003
C-jeugd:
2002/2001
B-jeugd:
2000/1999
A-jeugd:
1998/1996

Dispensatie
Dispensatie op bovengenoemde leeftijdsindelingen kan voor een speler aangevraagd worden,
indien er sprake mocht zijn van:
ü completering van elftallen,
ü medische gronden (een doktersverklaring dient te worden overlegd),
ü fysieke gronden
Meisjes mogen altijd een jaar lager ingedeeld worden dan volgens de leeftijdsindeling.
Voor E en F spelers is geen dispensatie mogelijk
De beslissing over toekenning van dispensaties berust bij de KNVB.
Deze dispensatie dient te worden aangevraagd door de wedstrijdsecretaris. Deze verwerkt de
dispensatie aanvragen aan het eind van elk seizoen (juni) en verstuurt ze met de gegevens voor
het komende seizoen richting KNVB, welke over acceptatie beslist. In sommige gevallen kan een
“dispensatiespeler” voor een persoonlijke beoordeling worden opgeroepen door een commissie
van de KNVB.

Wedstrijden
De KNVB heeft de speelduur in de verschillende wedstrijdklassen als volgt bepaald:
A-jeugd:
B-jeugd:
C-jeugd:
D-jeugd:
E-jeugd:
F-jeugd:
Mini-F:

2 x 45 minuten
2 x 40 minuten
2 x 35 minuten
2 x 30 minuten
2 x 25 minuten
2 x 20 minuten
15 minuten per tegenstander

De competitie wordt gespeeld van begin september tot begin mei van het daaropvolgend jaar. De
maanden mei en juni zijn de toernooimaanden.
Competitiewedstrijden vinden in de regel op zaterdagen plaats, echter de KNVB kan ook
wedstrijden op doordeweekse dagen vaststellen.
Vriendschappelijk wedstrijden kunnen door de jeugdleiders zelf worden geregeld. Dit dient wel
tijdig met de wedstrijdsecretaris worden afgestemd.
Bij uitwedstrijden verzamelen en vertrekken alle teams op een van de locaties van VV Hellas.
Verzamel- en vertrektijden worden via de jeugdleiders bekend gemaakt.
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Zeventallen en Elftallen
E en F teams en mogelijk ook de D teams spelen in 7-tallen over de breedte van een half
voetbalveld. Dit heeft als voordeel dat de jongste jeugd via veel balcontact de beginselen van het
voetbalspel beter en sneller onder de knie krijgt.
Vanaf de D-jeugd wordt met elftallen gespeeld over een heel voetbalveld.

Materiaal
Het bestuur onderkent de noodzaak van goed materiaal. Jaarlijks wordt dan ook een fors bedrag
geïnvesteerd in nieuwe trainingsballen, hesjes, doelnetten en ander materiaal. Tijdens de
trainingen is er voor elk jeugdlid een bal beschikbaar. Van onze jeugdleden wordt verwacht dat zij
zorgvuldig met deze materialen omgaan.

Trainingen
ü Elke team ontvangt training van een (indien mogelijk) gediplomeerd jeugdtrainer.
ü Prestatieve teams trainen 2x per week. Recreatieve teams trainen minstens 1x per week.
ü De trainingstijden worden jaarlijks vastgesteld door de jeugdcommissie in overleg met de
jeugdtrainer/leider(s) en accomodatie commissie waarbij indien mogelijk rekening wordt
gehouden met de wensen van de jeugdtrainer/leider(s). Onze huidige accommodatie maakt
echter dat wij niet altijd aan elke wens kunnen voldoen. Leiding op de training hebben de
jeugdtrainer/leider(s).
ü De trainingen vinden in de regel plaats op het zandveld. Alleen na toestemming van het
bestuur kan op het 2e veld worden getraind.
ü Van alle spelers wordt verwacht dat zijn handelen volgens de vastgestelde gedragsregels voor
jeugdspelers. Deze regels zijn terug te vinden op de website.

Teamindeling
VV Hellas hanteert in eerste instantie de leeftijdsgrenzen die de KNVB heeft aangegeven bij de
teamindeling: Daarnaast wordt bij elke speler bepaald of deze prestatief danwel recreatief gaat
voetballen. Hierbij speelt de kwaliteit een grote rol. Wij streven ernaar om de jeugdspelers zoveel
mogelijk op en met spelers van hun eigen niveau te laten spelen.
Indien de situatie erom vraagt kunnen spelers eerder worden overgeheveld naar een hoger team.
Het kan ook voorkomen dat voor spelers dispensatie wordt aangevraagd om langer op een lager
team te mogen spelen. Dit vindt uitsluitend plaats na overleg tussen de coördinator,
jeugdtrainer/leider(s) en de betrokken speler(s).

Afgelastingen
De voetbalvelden van onze vereniging zijn eigendom van de gemeente Voerendaal en worden
dan ook door een consul gekeurd (aangesteld door KNVB). Algehele afkeuring wordt op pagina
603 van NOS Teletekst bekend gemaakt.
Informatie over afkeuringen is overigens nooit voor 8.30 uur ’s morgens beschikbaar. Op het
antwoordapparaat van het telefoonnummer van de voetbalclub worden incidenteel afgelaste
wedstrijden bekend gemaakt. De leiders zijn altijd op de hoogte van de afgelastingen. Zij zullen je
dan ook z.s.m. informeren als een wedstrijd niet doorgaat. Bovendien wordt dit opgehangen bij de
ingang van de kantine op het sportcomplex.

Boetes en strafmaatregelen
Mocht een speler onverhoopt uit het veld worden gestuurd of een officiële waarschuwing krijgen
dan komen de daaruit voortvloeiende consequenties in eerste instantie voor rekening van de
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club. Mocht dit regelmatig voorkomen dan zal door de club een gepaste strafmaatregel worden
opgelegd. Door de betreffende jeugdtrainer/leider kan direct een passende straf worden
opgelegd. Hierbij wordt wel naar de aard van de overtreding gekeken.

Jeugdtrainers/leiders
Elke vereniging, zo ook de onze, staat of valt met het aanbod van vrijwilligers. Zij kunnen dienst
doen in het bestuur, de jeugd, als leider, als scheidsrechter. Ook voor het vervoer van de spelers
van en naar uitwedstrijden zijn wij geheel afhankelijk van de hulp van ouders die hun tijd en
vervoermiddel ter beschikking stellen van onze jeugd. Een ouder die een team wil leiden kan dit
kenbaar maken aan de jeugdcommissie of bij de coördinator van de jeugd.

Vervoer
De jeugdcommissie gaat ervan uit dat alle ouders om beurten moeten assisteren bij het vervoer
van het team van hun zoon of dochter.
Omdat er om bepaalde redenen een aantal ouders zijn die beslist niet kunnen rijden houdt dit
systeem in dat 1 à 2 keer per seizoenshelft een beroep op de ouders wordt gedaan om zich voor
het vervoer van de spelers in te zetten. Via de jeugdleider(s) wordt bekend gemaakt welke ouders
aan de beurt zijn om te rijden.

Telefoonlijst Jeugdkader
Voorzitter Jeugdcommissie:
Jeroen van Kruchten
043-8501667 / 06-15877976

jeugdcommissie@vv-hellas.nl

Technisch Jeugdcoördinator:
Axel Vonken
043-4591816 /

tjc@vv-hellas.nl

Jeugdactiviteiten
Onze vereniging beschikt over een actieve activiteitencommissie en jeugdkamp commissie. Deze
organiseren allerlei nevenactiviteiten.
Elke thuiswedstrijd van het 1e elftal van VV Hellas fungeert een speler van de F of E jeugd als
speler van de week. Coördinatie in deze vindt plaats door de jeugdleider van het team waar de
speler van de week uit gekozen is.
Augustus:
Jeugd Voetbalkamp
September/Oktober: Bliksemloterij
Januari /Februari:
Winteractiviteiten
Mei:
Voetbaltoernooien / afscheidswedstrijd A spelers / seizoensafsluiting
Deze activiteiten worden speciaal voor jou georganiseerd. Zorg dat je hier zoveel mogelijk
aanwezig bent.
Ouders die op welke manier dan ook iets aan de activiteiten kunnen toevoegen, zijn natuurlijk van
harte welkom. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met het de activiteitencommissie .

Tips voor ouders
ü Moedig uw kinderen aan en geef voorrang aan hun sport.
ü Geef het goede voorbeeld; doe zo mogelijk zelf aan sport.
ü Dwing kinderen nooit om uw ambities waar te maken.
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Zorg voor positieve ervaringen. Ondersteun de kinderen met (positieve) aanmoedigingen.
Help uw kinderen vertrouwen te krijgen.
Laat kinderen sporten op hun eigen niveau. Help om realistische doelen te stellen.
Benadruk het plezier en vermijdt prestatiedruk. Maak uw kinderen duidelijk dat sport meer is
dan “winnen of verliezen”. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf en
samenwerking.
Leer de kinderen dat groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning.
Applaudisseer voor goed spel, zowel van spelers van VV Hellas als van de tegenstander.
Wees vriendelijk tegenover alle andere ouder(s), begeleider(s), grensrechter(s) en
scheidsrechter.
Blijf positief: ook na verlies. Kleineer of schreeuw nooit.
Trek de scheidrechter in het openbaar nooit in twijfel.
Laat uw waardering voor de begeleiding blijken.
Laat uw kinderen stilaan zelf prestatienormen bepalen.
Breng evenwicht tussen sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.
Moedig andere interesses dan sport aan.
Help uw kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen. Geef hiervan zelf
het goede voorbeeld.
Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
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