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Door het coronavirus is er 
het afgelopen anderhalf 
jaar nauwelijks sprake 
geweest van competitie 
voetbal. Gelukkig hebben 
we met de jeugd nog wel 
veelal kunnen trainen 
en waren er onderlinge 
wedstrijden mogelijk en 
in Veenendaal de Veense 
Voetbalcup. 

Deze crisis heeft ons 
allemaal hard geraakt 
en iedereen kijkt ernaar 
uit elkaar weer op een 
normale manier te kunnen 
ontmoeten en een volledig 
voetbalseizoen te kunnen 
spelen.

Dankbaar
We zijn dankbaar dat de 
leden G.V.V.V. trouw zijn 
gebleven en er een stijging 
is in het aantal jeugdleden. 
Iedereen heeft er weer zin 
in om te gaan voetballen. 

Communicatie
Graag willen we de 
communicatie met de 
leden en ouders verbeteren. 
Naast de informatie in 
deze jeugdgids, op de 
website en social media 

zullen er gedurende 
het seizoen, als de 
maatregelen het toelaten, 
diverse bijeenkomsten 
worden georganiseerd. De 
jaarplanning hiervan zal 
bekend gemaakt worden op 
de website van G.V.V.V.

Organisatie
Qua organisatie zal er dit 
seizoen gestart worden 
met de afdeling Voetbal 
Academy, dat zich richt op 
de verdere ontwikkeling 
van de spelers en trainers. 
Alle randzaken rondom 
trainingen en wedstrijden 
worden geregeld door de 
afdeling Voetbalzaken. 

Regionale Jeugdopleiding
We zijn er trots op dat 
G.V.V.V. het afgelopen 
seizoen het certificaat 
Regionale Jeugdopleiding 
heeft behaald. Slechts 
enkele clubs in Nederland 
hebben dit certificaat. 

Nieuwe tenues
Komend seizoen worden 
er nieuwe tenues 
geintroduceerd. Zodra deze 
binnen zijn, zullen deze 
onder de nieuwe teams 

verdeeld worden. Tot die 
tijd maken we gebruik van 
de huidige tenues.

Respect
Binnen G.V.V.V. gaan we 
met respect met elkaar 
om en zijn er duidelijke 
gedragsregels waaraan 
iedereen zich moet houden. 

Ouders
Met name de ouders 
dienen hierin het goede 
voorbeeld te geven, door 
de spelers enthousiast en 
positief aan te moedigen. 
Indien de in deze gids 
verstrekte informatie niet 
geheel duidelijk is, kunt 
u of kunnen jullie altijd 
contact opnemen met het 
Jeugdbestuur. 

Veel plezier in het nieuwe 
voetbalseizoen!

Het Jeugdbestuur

Een voetbalvereniging die er altijd voor je is, dat is G.V.V.V. De vereniging 
wordt gevormd door alle leden, vrijwilligers, ouders, supporters en 
sponsoren.  Dat betekent dat we er samen met elkaar voor zorgen, 

dat iedereen met plezier naar het sportpark komt en zich op zijn of haar 
niveau persoonlijk kan ontwikkelen. Dit seizoen zal er vanuit het bestuur een 
beroep gedaan worden op alle oudere spelers en ouders om mee te helpen bij 
G.V.V.V. Wij rekenen erop dat iedereen zich inzet.
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1.1 Gegevens jeugdopleiding

Functie Naam Tel. nummer E-mailadres

Hoofd Voetbalzaken Rene van Maasakkers 06-45002507 voetbalzaken@gvvv.nl

Hoofd Academy Simon Brouwer 06-30345667 voetbalacademy@gvvv.nl

Hoofd Academy Martin van Eck 06-14747042 voetbalacademy@gvvv.nl

Hoofd Jeugdopleiding Jacko Stuivenberg 06-31043547 hoofdjeugdopleiding@gvvv.nl

Wedstrijdsecretaris Gert van de Haar 06-51192217 jeugdwedstrijden@gvvv.nl

Scheidsrechterszaken Ed Meulenbroek 06-27142660 scheidsrechters@gvvv.nl

VTZ bovenbouw Martien Terschegget 06-12384436 vtz-bovenbouw@gvvv.nl

VTZ onderbouw Rene van de Craats 06-46074348 vtz-onderbouw@gvvv.nl

VTZ meiden Gert Stam 06- 81802793 vtz-meisjes@gvvv.nl

VTZ kader Klaas Brouwer 06-41556724 vtz-kader@gvvv.nl

VTZ jeugdkeepers Arno Blankenspoor 06-23255202 jeugdkeepers@gvvv.nl

Coördinator O16-O19 Mohamed Issaoui 06-41723172 coordinator-bovenbouw@
gvvv.nl

Coördinator O12-O15 vacant

Coördinator JB-O11 Diana Hocque 06-10199208 coordinator-onderbouw@
gvvv.nl

Coördinatietrainer Robin van den Berg 06-51593028

Naast algemene informatie voor de jeugd en de trainers is er voor ieder team een eigen 
pagina op de clubwebsite. Op deze pagina kan een teamfoto worden geplaatst, kunnen de 
namen van de spelers en de teamsponsor vermeld worden en kunnen teamverslagen worden 
geplaatst. Het plaatsen van berichten wordt verzorgd door de webredactie van G.V.V.V. Het 
insturen van berichten kan middels een email naar webredactie@gvvv.nl.

Berichten kunnen bestaan uit wedstrijdverslagen met enkele foto’s, kampioenschappen, of 
een bijzondere prestatie van een individuele speler. Ook elftalfoto’s zijn van harte welkom, 
mits deze zijn gemaakt met een gewone fotocamera, niet met een telefoon. De webredactie 
bezit het recht om zonder opgaaf van redenen een verslag of artikel niet te plaatsen. Daar 
vindt geen discussie over plaats. 

De jeugdafdeling van G.V.V.V. is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de 
jeugdafdeling. Wanneer je interesse hebt om iets voor onze jeugd te doen, meld je dan aan bij iemand 
van het jeugdbestuur. Zij zullen je dan graag uitnodigen voor een gesprek en samen de mogelijkheden 
bekijken.

G.V.V.V. ORGANISATIE

1.2 Teaminformatie
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1.3 Vermelding van namen
Voor de communicatie binnen de vereniging is het van belang om de namen van de spelers 
per team bekend te maken en ook voor te laten komen in wedstrijdverslagen. Indien er 
zwaarwegende redenen zijn om de naam van uw kind niet te laten vermelden, kan u een 
mail sturen naar secretaris@gvvv.nl met vermelding van de naam van de speler of speelster 
waarover het gaat. 

De indelingen worden gemaakt door de jeugdcommissie, en zijn te allen tijde voorlopig. 
De indelingen komen tot stand door gedurende het gehele seizoen de prestaties en 
beoordelingen van de spelers te verzamelen. Hiervoor is de interne scouting samen met 
Voetbaltechnische zaken het gehele seizoen actief, waarbij ook de leiders en trainers in de 
onderbouw meerdere keren worden geraadpleegd. 

Voor de bovenbouw zijn de trainers nauw betrokken bij het verzamelen van die gegevens, 
samen met de scouts. Voor de indeling van de keepers is er nauw overleg met de 
keeperstrainers en keeperscoördinator, die hierover advies uitbrengen. Dit betekent niet dat 
de trainers en leiders uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de nieuwe indelingen, want dat is 
een taak van de jeugdcommissie.

Aanpassen indelingen
Indelingen van teams en/of selecties kunnen alleen met toestemming van de 
verantwoordelijken, met betrekking tot Voetbaltechnische Zaken, veranderd of eventueel 
aangepast worden. Trainers en leiders hebben geen bevoegdheid aanpassingen te verrichten 
op eigen initiatief. Dit wil zeggen dat indien de jeugdcommissie het noodzakelijk acht om 
wijzigingen door te voeren, deze ook gedaan kunnen worden.

De jeugdindelingen worden geplaatst op de clubwebsite.  Mocht uw kind (nog) niet 
bij de indeling staan, kunt u contact opnemen met de jeugdwedstrijdsecretaris, via 
jeugdwedstrijden@gvvv.nl. In tegenstelling tot andere jaren zal de indeling niet meer 
opgenomen worden in de jeugdgids en nog uitsluitend op de website worden vermeld. 

1.4 Indelingen jeugdteams
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2.1 Huisregels
De vermelde huisregels zijn van algemene aard en gelden voor alle jeugdspelers van 
G.V.V.V., hun ouders en iedereen die rechtstreeks of zijdelings bij de jeugdopleiding van 
G.V.V.V. betrokken is. De teambegeleiding of leden van het jeugdbestuur kunnen een ieder 
aanspreken op het niet naleven van de afspraken. Naast de huisregels verwijzen we ook naar 
het huishoudelijk reglement voor de gehele vereniging, die te vinden is op de clubwebsite.

• Binnen de jeugdafdeling van G.V.V.V. staat plezier in de voetbalsport centraal. Voetbal is 
een teamsport. Dat houdt in dat het niet alleen om je eigen plezier gaat, maar dat je als 
team zodanig met elkaar omgaat dat iedereen (ongeacht het resultaat) het naar zijn of 
haar zin heeft.

• Iedereen dient netjes met de materialen en clubeigendommen van G.V.V.V. om te gaan.
Indien er clubkleding beschadigd of kwijt raakt, worden de kosten aan de ouders van de 
speler doorbelast.

• Beschikbaar gestelde clubkleding mag alleen tijdens wedstrijddagen gedragen worden en 
niet tijdens trainingen of buiten de vereniging om.

• Bij trainingen worden na afloop alle materialen en doelen opgeruimd en wordt gezorgd 
dat alle ballen teruggelegd worden in de eigen ballenkooi. Alle gebruikte doelen worden 
buiten het veld geplaatst en we laten het veld schoon achter. 

• Kleedkamers worden na trainingen en (uit)wedstrijden door de spelers netjes 
achtergelaten. We laten de kleedkamer netter achter dan dat we die aantreffen. De 
leiders zijn hiervoor verantwoordelijk en zien hierop toe.

• Spelers zijn het visitekaartje van de club en dienen zich hier ook naar te gedragen.

• Geen grof taalgebruik, zowel binnen als buiten het veld.

• Respect voor iedereen, ook op social media.

• Correct gedrag tijdens de wedstrijden en trainingen. Het niet ingaan op provocaties 
van tegenstanders, toeschouwers en verkeerde beslissingen van de scheids- en 
grensrechters. Ten alle tijden wordt er alles aan gedaan om wedstrijden uit te spelen, 
ook als deze tijdelijk gestaakt worden.

• Het dragen van sieraden tijdens de wedstrijden en trainingen is niet toegestaan. 

G.V.V.V. REGLEMENTEN
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2.2 Gedragscode
Van alle jeugdleden wordt een positieve instelling verwacht en verwacht dat hij/zij zich houdt 
aan de gedragsregels, zoals deze onder dit punt zijn vastgesteld. Een ieder weet hoe hij of 
zij zich binnen of buiten het veld behoort te gedragen. Zo weet iedereen dat voetbaltassen 
in het tassenrek horen en dat het verboden is te fietsen op ons terrein. Wij zijn en willen 
een gerespecteerde vereniging blijven, die niet alleen opvalt vanwege haar voetballende 
kwaliteiten maar ook door correct gedrag van haar leden. Om dit te waarborgen, is een 
gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is van toepassing voor, tijdens en na alle 
wedstrijden en trainingen en overige activiteiten.

2.3 Wangedrag en sancties
• Diefstal 

Verwijdering uit de vereniging. Schade zal verhaald worden.

• Vernieling 
Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; schorsing en/of verwijdering.

• Gewelddadigheid tijdens een wedstrijd 
Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. rapport van de scheidsrechter zal worden 
besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een proeftijd voor het gedrag en/
of verwijdering van de club.

• Geweld voor of na wedstrijd en/of training 
Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal worden besloten tot schorsing of 
verwijdering.

• Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen 
Waarschuwing, schorsing. Herhaling zal leiden tot verwijdering.

• Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider 
Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. rapport van de scheidsrechter zal worden 
besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een proeftijd voor het gedrag. 
Herhaling zal leiden tot verwijdering.

• Overig wangedrag 
Te bepalen door het jeugdbestuur. Alle trainers en leiders zijn verplicht om 
voorvallen direct aan het jeugdbestuur door te geven, wanneer er incidenten hebben 
plaatsgevonden binnen hun team. Het Jeugdbestuur zal na intern overleg beslissen 
welke acties er zullen volgen. Dit is niet aan de leider of trainer. Elke voorlopig 
opgelegde strafmaatregel zal met onmiddellijke ingang worden uitgevoerd.
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2.4 Maatregelen tegen diefstal van persoonlijke eigendommen
Voorkom diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens wedstrijden en trainingen.
• Geef waardevolle spullen altijd af aan je leider en/of trainer, voordat je het trainingsveld 

opgaat. De leider en/of trainer bewaart tijdens de wedstrijd of training de waardevolle 
spullen. G.V.V.V. is hier niet verantwoordelijk voor!

• Laat dure spullen liever thuis (kleding/schoenen/telefoons).

• De laatste speler die de kleedkamer verlaat geeft dit door aan de terreinmeester, zodat 
deze de kleedkamer kan afsluiten.

• De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke 
eigendommen.

Alle spelers (jeugd en senioren) die van de KNVB een boete opgelegd hebben gekregen 
n.a.v. (een) boeking(en) tijdens een wedstrijd, moeten deze altijd zelf betalen. Dit geldt voor 
iedereen, selectie- en niet-selectiespelers. De penningmeester zal de boete eenmaal per 
kwartaal innen via de automatische incasso. Indien de boete niet via de automatische incasso 
geïncasseerd kan worden,  mag er niet aan wedstrijden worden deelgenomen. De speler is in 
die gevallen door de club geschorst, totdat de betaling heeft plaatsgevonden.

2.5 Boetes
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Ouders zijn nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkelingen van hun kinderen. Ook bij de 
ontwikkelingen op de voetbalvereniging. Deze toegenomen betrokkenheid is positief, maar 
betekent ook dat de ouders van een voetballend kind zich aan de regels bij de desbetreffende 
vereniging houden. Ouders dienen zich als een supporter van een team te gedragen, ofwel te 
zorgen voor een positieve ondersteuning. 

Zij dienen zich niet met de randzaken, b.v. de scheidsrechter, spelers en publiek van de 
tegenpartij te bemoeien. Onrust buiten het veld kan een negatieve uitwerking hebben op 
het spel binnen de lijnen en kan zelfs het uiteindelijke resultaat beïnvloeden. Ouders en/
of supporters dienen zich tijdens de wedstrijd achter de omheining te bevinden. Alleen de 
coaches worden toegelaten op het veld.

Gedurende het seizoen zullen er ouderavonden worden georganiseerd om de ouders te 
betrekken bij de ontwikkelingen binnen de jeugdafdeling.
• Ouders zijn verplicht het team, waarin hun zoon of dochter actief is, te steunen in het 

vervoer naar uitwedstrijden en eventueel het wassen van teamkleding.

• Van ouders wordt verwacht elkaar in ongepast gedrag te corrigeren, op een juiste 
manier.

• Van ouders wordt verwacht dat zij problemen met betrekking tot het functioneren van 
hun kind bij de vereniging of zelfs buiten het voetbal signaleren.

• Ouders vervullen een voorbeeldfunctie naar de kinderen.

• Ouders gebruiken geen alcohol voor en tijdens het vervoer van spelers, alsmede aan de 
kant van het veld.

• Ouders roken niet in het bijzijn van kinderen, of langs de kant bij een jeugdwedstrijd of 
jeugdtraining.

• Ouders dienen geen toezeggingen en/of uitlatingen te doen van zijn/haar eigen gedachte 
over indelingen met betrekking tot teams, welke mogelijk leiden tot teleurstellingen. Dit 
is een taak van het jeugdbestuur.

12
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3.2 Vrijwilligerswerk
Om alle jeugdleden te kunnen laten trainen en wedstrijden te laten spelen, zijn veel 
vrijwilligers nodig. Bij aanmelding van nieuwe leden wordt dan ook van de ouders verwacht 
dat zij zich op enigerlei wijze zullen inzetten als vrijwilliger van G.V.V.V.

Te denken valt aan:
• Leiderschap

• Trainerschap

• Scheidsrechter

• Grensrechter

• Zorgen voor vervoer bij uitwedstrijden

• Wassen van teamkleding

• Kaderfunctie (o.a. Jeugdbestuur, overige commissies)

• Bezetting materiaal- en kleedkamerruimte

• Bezetting jeugdsecretariaat op wedstrijddagen

• Bar- en keukenwerkzaamheden

• Schoonmaakwerkzaamheden

Op de clubwebsite zijn oproepen te vinden voor diverse vrijwillige functies binnen de 
vereniging. Het is leuk om iets voor anderen te doen en het brengt je ook in contact met 
andere mensen binnen de vereniging. 

Er is binnen G.V.V.V. een commissie actief die zich richt op het werven van nieuwe 
vrijwilligers en het inzetten van leden en ouders bij verenigingswerk. Een hoge eigen inzet, 
voorkomt een verplichting. Zonder vrijwilligers hebben we geen vereniging.
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De contributie en inning t.b.v. het kledingplan worden uitgevoerd door een externe partij: 
Clubcollect. Als lid kun je kiezen tussen een betaling in een keer of een betaling in vier 
termijnen. Indien spelende leden de contributie niet hebben voldaan binnen de gestelde 
termijnen, wordt een speel- en trainingsverbod opgelegd door de vereniging tot het 
moment dat de contributie is ontvangen. Leden die tijdens het seizoen bedanken als lid, zijn 
contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen. Voor pupillen tot en met 12 jaar geldt 
dit tot het einde van het kwartaal van opzegging.

Je kan je gedurende het gehele jaar inschrijven bij G.V.V.V., via de clubwebsite. Na deze 
aanmelding wordt er contact met je opgenomen voor een kennismakingsgesprek. Wil je eerst 
proeftrainen en weet je nog niet of je voetballen leuk gaat vinden? Train dan vrijblijvend een 
paar keer mee. Indien er ruimte is bij een team, word je bij dat team ingedeeld om te gaan 
voetballen. 

Heb je hiervoor bij een andere vereniging gespeeld, dan kan je je voor het nieuwe seizoen 
over laten schrijven naar G.V.V.V. Voor spelers in de A-categorie moet dit voor 15 juni 
geregeld zijn. In verband met de indelingen voor een nieuw seizoen is het advies om je zo 
vroeg mogelijk, en liefst voor 1 mei, aan te melden. Overschrijving voor jeugdspelers (het 
veranderen van vereniging) kan aan het einde van een seizoen. G.V.V.V. zal te allen tijde 
meewerken aan overschrijvingen van onze spelers die naar een andere vereniging gaan, mits 
de financiële verplichtingen zijn voldaan.

Inschrijving, overschrijving en opzegging van leden kan via de website van G.V.V.V. Het 
verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Denk er ook 
aan om adreswijzigingen en overige wijzigingen door te geven aan de contributie- en 
ledenadministratie, via ledenadministratie@gvvv.nl.

Als lid van G.V.V.V. ontvangt je als bewijs van inschrijving een lidmaatschapskaart. Deze 
kaart is meerdere jaren te gebruiken. Bij thuiswedstrijden van G.V.V.V. 1 wordt aan alle leden 
om een geldige lidmaatschapskaart gevraagd. Degenen die geen geldige lidmaatschapskaart 
kunnen tonen, of de scanner geeft aan dat de kaart geblokkeerd is, moeten een 
toegangskaartje kopen aan de kassa. Denk daarom altijd aan het meenemen van de geldige 
lidmaatschapskaart, ook als je zelf moet voetballen op de dag dat het eerste elftal thuis 
speelt. 

Pas kwijt?
Als je je pasje kwijt bent geraakt, kan je een nieuwe pas aanvragen. De kosten zijn voor eigen 
rekening. Voor een nieuwe pas kan je een mail sturen aan ledenadministratie@gvvv.nl.
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Voor het individueel sponsoren van een team 
blijven er nog genoeg mogelijkheden over 
in de vorm van trainingspakken, tassen of 
andere kleding. Als vereniging heeft G.V.V.V. 
een sponsorcontract met 11TeamSports 
en Hummel, andere kledingmerken en 
leveranciers zijn niet toegestaan. Ook is het 
niet toegestaan om zonder toestemming van 
de vereniging het logo van G.V.V.V. te (laten) 
gebruiken. De communicatie-afdeling van de 
club ziet hierop toe.

4.4 Wedstrijdkleding
G.V.V.V. speelt in het merk Hummel: blauw shirtje, witte broek en blauwe sokken. Met de 
introductie van het kledingplan is elk team door de vereniging voorzien van een tenue: 
kousen, broek en shirt. Om dit mogelijk te maken wordt er jaarlijks een kleine verplichte 
bijdrage doorbelast aan de spelende leden. De exacte kosten staan vermeld op de website en 
worden samen met de contributie in rekening gebracht.

De wedstrijdkleding wordt per team beheerd en zal ook gezamenlijk gewassen worden 
door de ouders van het team. De leiders maken hiervoor een wasschema. De kleding blijft 
eigendom van de vereniging en mag niet individueel mee naar huis genomen worden. 
Bij verlies of schade aan kleding zullen de kosten aan de ouders van het betreffende lid 
doorbelast worden. Voor aanvang van de competitie worden alle tenues per team uitgeleverd. 

De tenues zijn voorzien van reclame van vijf sponsoren:
• J5 Vastgoed

• Prins Petfoods

• Equipment4U

• Next Experience

• Qbil Software

4.5 Jeugdsponsoring
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Aanvullende sponsorkleding voor teams kan besteld worden via de website van G.V.V.V., 
waarbij speciale kortingen gelden. Spelers kunnen ook individueel extra kleding of tassen 
bestellen via de website. Voor meer informatie over teamsponsoring en bestelling van 
teamkleding kan contact opgenomen worden met de sponsorcommissie van de vereniging: 
commercie@gvvv.nl.



Op alle leden die geregistreerd staan bij de KNVB, en vrijwilligers (niet-leden) die 
incidentele werkzaamheden uitvoeren, is een collectieve ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering van toepassing. Deze verzekering is van toepassing tijdens alle 
activiteiten. Dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige 
activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen. Denk hierbij aan bezoek aan
vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden en tijdens de 
reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder 
onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol, dus ook motorrijden en het vliegrisico 
is gedekt. 

(Assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten, 
georganiseerd door de COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en trainingen. 
Voor de overige voorwaarden wordt verwezen naar polisvoorwaarden, zoals deze op de website 
van de KNVB zichtbaar zijn.

Spelers van andere verenigingen kunnen bij G.V.V.V. alleen meetrainen als zij schriftelijk 
toestemming van hun eigen vereniging kunnen overleggen en zich tevens hebben gemeld bij 
een van de verantwoordelijken van Voetbaltechnische Zaken.

Het wassen van wedstrijdkleding dient binnen het elftal te worden geregeld. Voor alle teams 
geldt dat de kleding centraal door het team gewassen wordt, waarbij de leiders een beroep 
kunnen doen op de ouders van de spelers. Tevens kunnen de leiders een bijdrage vragen voor 
het wassen van de kleding, zodat de kosten verdeeld kunnen worden binnen het team.

4.6 Verzekeringen

4.7 Meetrainen

4.8 Wassen van wedstrijdkleding
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Als vereniging heeft G.V.V.V. haar teams ingeschreven voor de competitie en veelal ook 
voor bekerwedstrijden bij de KNVB. De KNVB bepaalt welke teams uit en thuis spelen en de 
wedstrijddagen waarop gespeeld wordt. Voor de diverse teams worden richttijden afgegeven 
voor het spelen van de wedstrijden. De KNVB deelt de teams in op de vier velden en de 
strook die G.V.V.V. tot haar beschikking heeft, waarbij selectieteams van de senioren en 
jeugd worden ingedeeld op veld 1 en 2. Dit heeft mede te maken met de eisen die de KNVB 
stelt aan wedstrijden in de A-categorie. 

De tijden en veldindeling van alle teams wordt door de KNVB vastgesteld.  Slechts in een 
uitzonderlijk geval en met instemming van de tegenpartij, en als er ruimte is op een ander 
veld, kan hier nog ruim een week vooraf in geschoven worden. Doordat de vereniging 
de afgelopen jaren flink gegroeid is, is er minder ruimte om te schuiven en zullen er ook 
regelmatig wedstrijden vroeg in de ochtend en laat op de middag ingepland worden. Het is 
een misverstand dat G.V.V.V. zelf deze indelingen maakt.

De coördinatie van de toernooien is in handen van de jeugdtoernooicommissie. Deze 
commissie verzorgt, coördineert en communiceert de jeugdtoernooien van de G.V.V.V.-jeugd. 
Leiders en trainers kunnen te allen tijde bij hen informeren voor welke toernooien het team 
is ingeschreven. Tevens kunnen de wensen van het team met hen besproken worden. Teams 
dienen aan de ingeschreven toernooien deel te nemen. Dit voorkomt grote teleurstellingen 
bij de verenigingen. Bij problemen aan deelname moet dit op tijd worden gesignaleerd en 
direct doorgegeven worden aan de toernooicommissie en het jeugdbestuur.

Het vervoer dient door alle teams in samenwerking met de ouders geregeld te worden. 
Voor de jeugdteams die uitkomen in landelijke competities, zal het vervoer naar verre 
uitwedstrijden buiten de regio geregeld worden door de vereniging. 

Tijdens de schoolvakanties wordt er op avonden normaal getraind, met uitzondering van de 
zomer- en kerstvakantie. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd.

G.V.V.V. WEDSTRIJDZAKEN

5.1 Indeling velden en wedstrijdtijden

5.2 Toernooien

5.3 Vervoer bij uitwedstrijden

5.4 Trainingen en wedstrijden
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De trainers zorgen ervoor dat alle materialen die zijn meegenomen voor de training, na 
afloop van de training:
• Worden overgedragen aan de trainer van de volgende groep

• Persoonlijk worden ingeleverd bij de terreinmeester of in de ruimte van het betreffende 
team.

• Terug worden gezet op de plaats waar deze vandaan zijn gehaald.

• Doelen die niet meer gebruikt worden na de training dienen op de aangegeven plaatsen 
buiten het veld geplaatst te worden.

De verantwoordelijkheid voor de materialen ligt altijd bij de trainers. Als er na de training 
materialen worden vermist, moet dit worden gemeld bij de terreinmeester. De terreinmeester 
zal deze vermissing registreren. De trainers letten er tijdens de training op dat spelers ballen 
direct weer ophalen. De terreinmeester mag alleen trainingsballen meegeven aan de trainers, 
dus niet aan spelers.

Indien van toepassing worden de velden gekeurd om te kijken of er gespeeld of getraind 
kan worden. Het besluit wordt eventueel in samenspraak met de consul van de gemeente 
gemaakt. Afgelastingen worden via de clubkanalen bekend gemaakt. 
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5.5 Gebruik (voetbal)materialen

5.6 Keuring velden

5.7 Ballen voor warming-up
De ballen die t.b.v. de warming-up voor de thuis- en uitwedstrijden worden meegenomen, 
zullen na de wedstrijd op de wedstrijddag door de trainer/leider weer bij de terreinmeester 
persoonlijk worden ingeleverd of in de eigen kooi worden teruggeplaatst. Per ballenkooi is 
bekend hoeveel ballen erin zitten. Daarvoor zijn betreffende teams verantwoordelijk.

5.8 Bal op het dak
G.V.V.V. beschikt sinds dit seizoen over zonnepanelen. Deze zijn geplaatst op het 
kleedkamergebouw en op de kantine. De bedoeling is uiteraard dat er geen ballen op het 
dak worden geschoten! Als dat per ongeluk toch gebeurd, mogen deze er niet door spelers 
of onbevoegde personen afgehaald worden in verband met de vele leidingen die op het dak 
liggen. Enkele malen per week zal de onderhoudsploeg controleren of er ballen op het dak 
zijn beland. De ballen worden door hen teruggelegd in de kooien.



Alle teams kunnen vanaf maandag 23 augustus 2021 trainen. Vanaf die week wordt het 
trainingsschema gevolgd. 

Een aantal selectieteams starten al eerder met trainingen. Tijden worden via de leiders/
trainers aan de spelers bekend gemaakt. Het is niet toegestaan om op eigen initiatief, zonder 
instemming van het jeugdbestuur, al eerder te starten met trainen. Dit in verband met de 
beschikbare ruimte en bezetting van de kleedkamers en materiaalruimte. De meest actuele 
lijst met trainingstijden is te vinden op de clubwebsite.

Voor een goed verloop van de trainingen, zijn duidelijke afspraken gemaakt.
• Trainers dienen zich te houden aan de veldindeling, op tijd te beginnen en op tijd het 

veld te verlaten.

• Teams kunnen het veld op als het voorgaande team het veld heeft verlaten. Teams gaan 
dus niet eerder het veld op, of blijven na een training op het veld hangen. 

Extra informatie trainingsschema
Tijdens het seizoen kunnen zich wijzigingen voordoen in het trainingsschema, welke via 
de leiders en trainers gecommuniceerd worden naar de spelers. Het is niet toegestaan om 
met een team op een ander tijdstip te gaan trainen dan is aangegeven. Tevens is het niet 
toegestaan om met een team zomaar te gaan trainen, als het team niet is opgenomen in 
het schema. Belangrijk is dus dat er overleg plaats dient te vinden met de jeugdcommissie 
(jeugdwedstrijden@gvvv.nl) alvorens op eigen initiatief zaken te regelen.

Geen voetbalactiviteiten
Er zijn geen voetbalactiviteiten in de kerstperiode (20 december 2021 t/m 2 januari 2022). 
De trainingen starten weer op maandag 3 januari 2022.

Na afloop van trainingen en wedstrijden wordt altijd gedoucht (tenzij de coronamaatregelen 
aangeven dat dit niet is toegestaan of afgeraden wordt). Trainers en leiders zien hierop toe. 
Het is verstandig altijd badslippers bij je te hebben.

Elke zaterdag de gehele dag is er medische verzorging aanwezig. Geblesseerd en een 
professionele kijk van een fysiotherapeut nodig? G.V.V.V. biedt jou de mogelijkheid om 
gebruik te maken van het gratis sportspreekuur van Fysiotherapie & Training Nederveluwe. 

Iedere maandag verzorgen zij een spreekuur. Handig als je in het weekend geblesseerd bent 
geraakt. Dit sportspreekuur is wekelijks vanaf 16.30 uur in de medische ruimte van het 
kleedkamergebouw bij G.V.V.V. Maak wel even een telefonische afspraak, via 0318 – 510 
384. Ook op dinsdagavond kun je naar jouw blessure laten kijken.
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5.9 Sporthygiëne

5.10 Medische verzorging

5.11 Trainingsschema
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G.V.V.V. kent een eigen scoutingsafdeling die intensief de ontwikkelingen van de spelers 
bij wedstrijden en trainingen volgt. Gedurende het seizoen worden de spelers van de teams 
meerdere keren door verschillende scouts gevolgd.

De informatie van de scouts wordt gedeeld met de afdeling Voetbaltechnische Zaken. Er 
worden ook spelers bij andere verenigingen gescout. Naast eigen scouts lopen er ook scouts 
van betaald voetbal organisaties bij G.V.V.V. waarbij er ieder jaar spelers worden uitgenodigd 
om mee te trainen. G.V.V.V. heeft een samenwerkingsovereenkomst op diverse terreinen met 
Vitesse en nauwe contacten met FC Utrecht.

Spelers kunnen alleen na overleg met Voetbaltechnische Zaken van team worden gewisseld.
• Er dient altijd overleg plaats te vinden tussen trainers/leiders en Voetbaltechnische 

Zaken, indien spelers worden uitgenodigd om in te vallen voor een ander team dan 
waarin hij/zij is ingedeeld.

• Als selectieteams spelers tekort komen, zal er een beroep gedaan worden op spelers uit 
een lager team. Dit zal altijd in overleg plaatsvinden tussen de leiders/trainers waarvan 
de speler(s) afgestaan moet(en) worden aan het hogere team. Als het team dat een 
speler afstaat ook spelers tekort komt, kan deze een beroep doen op spelers van een 
lager team. Het doel is om in overleg altijd naar een passende oplossing te zoeken. 

• Het eindoordeel van Voetbaltechnische Zaken is doorslaggevend als er onderling geen 
passende oplossing gevonden kan worden. 

• Spelers mogen niet in een andere leeftijdscategorie uitkomen. Alleen in specifieke 
gevallen beslist Voetbaltechnische Zaken. Indien er geen overleg plaats heeft gevonden, 
zal het jeugdbestuur de desbetreffende leider/trainer ter verantwoording roepen. Indien 
de speler op eigen initiatief handelt, zal er een schorsing volgen. 

Voor alle teams hebben we de inzet van ouders nodig. Als je leider wilt worden, wellicht 
samen met anderen, of mee wilt helpen tijdens trainingen, kun je dat doorgeven aan de 
coördinatoren. Als er geen begeleiders voor een team gevonden kunnen worden, zal de 
jeugdcommissie moeten besluiten om het team niet deel te laten nemen aan de competitie. 
Gelukkig zijn vele ouders bereid om te helpen, zodat we iedereen kunnen laten genieten bij 
G.V.V.V. 
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6.1 Scouting

6.2 Mutaties jeugdspelers

6.3 Trainers en leiders

G.V.V.V. OPLEIDING



Bij Jong Blauw maken de jongste spelers vanaf 4 jaar kennis met voetbal. Spelenderwijs 
gaan ze met de bal om en wordt er op een enthousiaste manier onderling getraind. Hierbij 
zullen er oefeningen op hun niveau zijn en worden er onderlinge partijtjes op leeftijd en 
niveau gespeeld. De trainingen worden in een aantal blokken ingedeeld en de tijden zullen 
op de website bekend worden gemaakt. Indien een groepje naar onze mening klaar is voor 
wedstrijden, organiseren wij wedstrijden tegen clubs uit de regio. Daarna zal een eventuele 
inschrijving bij de KNVB plaatsvinden.

Voetbalschool ABC is een niet-clubgebonden voetbalschool die professionele 
voetbaltrainingen aanbiedt voor jongens en meisjes van 7 t/m 14 jaar. De ervaren trainers 
van deze voetbalschool wil jonge voetballers de kans geven zich persoonlijk te ontwikkelen. 
Door vele balcontacten zal het vertrouwen van spelers enorm toenemen, waardoor het plezier 
in voetbal nog meer zal toenemen. 

Op vrijdagavonden is voetbalschool ABC actief op onze velden. Zowel spelers van G.V.V.V. als 
van andere verenigingen kunnen zich aanmelden bij deze voetbalschool om tegen betaling 
extra trainingen te volgen. Meer informatie over de voetbalschool is te vinden op de website: 
www.voetbalschool-abc.nl.

Voor de spelers en speelsters van 16 jaar en ouder heeft de KNVB het verplichte 
spelregelbewijs ingevoerd. Alle jeugdleden krijgen hiervoor van de KNVB een login toegestuurd 
om een online toets af te kunnen leggen. Hier worden met name de kennis van de spelregels 
getoetst. Indien je niet tijdig dit spelregelbewijs haalt, mag je van de KNVB niet meer 
deelnemen aan wedstrijden. Zorg dat je op tijd de toetsen haalt en geef aan je leider of 
trainer aan als je hulp nodig hebt of geen login hebt ontvangen voor de spelregeltoets. Meer 
informatie: www.voetbalmasterz.nl.

G.V.V.V. OPLEIDING
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6.4 Jong Blauw

6.5 Voetbalschool ABC

6.6 Spelregelbewijs KNVB
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G.V.V.V. MAATSCHAPPELIJK

Studie en sport zijn uitstekend te combineren. Trainingen vormen een prima ontspanning na 
een schooldag. Om beiden goed te kunnen te doen, is het raadzaam een goede planning te 
maken met betrekking tot het maken van huiswerk en te kiezen voor school en voetbal ook 
al blijft er dan nog minder tijd over voor andere leuke dingen. Ouders spelen een belangrijke 
rol in dit samenspel. Als er op dit terrein problemen dreigen te ontstaan is het raadzaam dat 
er een signaal afgegeven wordt aan de teambegeleiding, zodat samen naar een passende 
oplossing kan worden gezocht.

G.V.V.V. is een erkend leerbedrijf waar studenten onder begeleiding van VTZ kader stage 
kunnen lopen. In veel gevallen wordt er stage gelopen bij het geven van trainingen van 
jeugdteams, maar ook andere vormen van stage zijn mogelijk. Ben je op zoek naar een stage 
plaats dan kan je een mail met je contactgegevens sturen naar vtz-kader@gvvv.nl.

7.1 Studie

7.2 Leerbedrijf voor stagiaires
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