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1 Introductie
1.1

Inleiding

Als jeugdlid van V.V. Ouwe Syl heb je vast wel eens vragen of wil je weten hoe iets precies
zit. Het boekje wat nu voor je ligt geeft hopelijk jou en/of je ouders een antwoord op je
vragen.

1.2

Jeugdleden

V.V. Ouwe Syl telt ongeveer 110 leden, waarvan circa de helft bestaat uit spelende
jeugdleden. Deze spelende jeugdleden zijn bij aanvang van de competitie ingedeeld in zes
jeugdteams. Het jeugdbestuur is blij dat jij ook lid bent van onze vereniging. Hoe meer
zielen hoe meer vreugd!

1.3

Voetbal, ontspanning en gezelligheid

V.V. Ouwe Syl is een bruisende en actieve voetbalvereniging. Gediplomeerde jeugdtrainers
zorgen voor trainingen op niveau. Naast voetbal organiseren we meer activiteiten die voor
de nodige ontspanning en gezelligheid zorgen. We beschikken over een voetbalveld, een
trainingsveld, drie kleedkamers met douches, een bestuurskamer en een gezellige kantine.
Voor het jeugdbestuur is het een hele klus om alles goed geregeld te krijgen en te houden.
Daarbij kun jij ons helpen door de informatie in dit blad goed te lezen en ook je ouder(s) of
verzorger(s) hiervan op de hoogte te brengen. Het jeugdbestuur wenst je de komende
periode een fijne en vooral plezierige tijd toe bij onze vereniging.
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2 Organisatie
2.1

Hoe is V.V. Ouwe Syl georganiseerd

Zoals bij elke vereniging heeft V.V. Ouwe Syl een bestuur. Daarnaast werkt het
jeugdbestuur. Het jeugdbestuur zorgt o.a. voor de indeling van de jeugdteams en regelt
alles voor en rond de wedstrijden. Daar komt heel wat bij kijken en daarom heeft elk team
een leider. Hij/zij kan je op veel vragen een antwoord geven.

1.1.1 Het jeugdbestuur
Het jeugdbestuur vergaderd periodiek. De voorzitter van het jeugdbestuur heeft zitting in
het bestuur van V.V. Ouwe Syl. De samenstelling is als volgt:
Functie
Voorzitter / Algemeen

Naam
André Torensma

Wedstrijdcoördinator
jeugd / Algemeen

Berry Miedema

Algemeen

Berry Miedema

Webmaster / Zaal
Algemeen
Overig

Bindert Poelstra
Gerrit Zijlstra

Contact
Email: torensma1@hotmail.com
Tel. : 0518-421631
Mob. : 06-48406229
Email: berrymiedema@orange.nl
Tel. : 0518-421191
Mob. : 06-13013476
Email: berrymiedema@orange.nl
Tel. : 0518-421191
Mob. : 06-13013476
Email: bindert@poelstra-it.nl
Mob. : 06-28423154
Email: born.in.obz@gmail.com
Mob. : 06-26400405

1.1.1.1 Wie doet wat bij het jeugdbestuur
Naam
André Torensma

Berry Miedema

Bindert Poelstra

Taken
heeft zitting in hoofdbestuur, zorgt voor dispensaties,
verzorgt communicatie met de KNVB, houdt toezicht
op de ledenadministratie, doet de afhandeling van de
jeugdledenwerving, is verantwoordelijk voor het
aanstellen van trainers en leiders, maakt de
teamindelingen;
stelt de aanvangstijden en data van de wedstrijden
vast, regelt scheidsrechters en zorgt dat de
wedstrijduitslag bij de knvb terecht komt
regelt pupil van de week
regelt verkopers voor het boekje tijdens wedstrijden
van 1e
beheert website

1.1.1.2 De technische staf
Onder leiding van enthousiaste trainers, waarvan een aantal gediplomeerd, wordt gewerkt
aan een prima voetbalopleiding. We hebben de beschikking over voldoende oefenmateriaal.
Zo is er voor iedere speler een bal en wordt er zo veel mogelijk geoefend met bal. De
oefenstof wordt voor de trainingen vooraf bepaald, elke trainer weet dus vooraf wat er van
hem wordt verwacht. Elke trainer weet precies wat hij moet doen om de aansluiting naar
een volgend team zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Informatieboekje Jeugdleden

Pagina 6 van 10

3 Het voetballen
De elf- en zeventallen nemen deel aan de competities die door de KNVB worden
georganiseerd. Elk team binnen de eigen klasse en leeftijdscategorie. Verder wordt er in de
winterstop doorgetraind in sportzalen en meegedaan aan zaalvoetbal toernooien. Overigens
geldt voor het zaalvoetballen: schoenen met zwarte zolen mogen niet gebruikt worden!!!!

3.1

Leeftijdsgroepen en teamindeling

We kennen de volgende leeftijdsopbouw waarbij 1 januari van elk jaar de peildatum is:
-

F-pupillen 6 t/m 8 jaar
E-pupillen 9 en 10 jaar
D-pupillen 11 en 12 jaar
C-junioren 13 en 14 jaar
B-junioren 15 en 16 jaar
A-junioren 17 en 18 jaar.

Daarna stappen de jeugdspelers over naar de senioren. Aan het eind van elk seizoen,
worden de teamindelingen voor het volgende seizoen door de technisch coördinator
gemaakt. Dit gaat uiteraard in overleg met de leiders/trainers. In principe wordt je
ingedeeld in het team waar je, gezien je leeftijd, in thuis hoort. Een uitzondering hierop is
wanneer er geen volledig team kan worden samengesteld.
Bij meer teams in één leeftijdscategoriecategorie kan naar kwaliteit worden ingedeeld.

3.2

Wedstrijdschema

Voor het begin van elke competitie ontvang je een brief of email met een speelschema van
de te spelen competitie. Verder wordt vermeld welke ouder wordt uitgenodigd om te rijden
als het een uitwedstrijd betreft en de kleding te wassen. Het komt helaas regelmatig voor
dat er aanpassingen noodzakelijk zijn, i.v.m. afgelastingen e.d.. De leider houdt jullie
daarvan op de hoogte, maar raadpleeg zelf ook regelmatig de informatie op
www.voetbal.nl en www.vvouwesyl.nl, de Piip en in de kantine.

3.3

De kleding

Tijdens de wedstrijd ben je verplicht om de juiste kleding te dragen. De kleding wordt
verstrekt door de club en bij tourbeurt gewassen door de ouders. Verder is het handig een
trainingsjasje mee te nemen, dan blijf je lekker warm voor de wedstrijd. Bij trainingen
maken de kleuren niets uit, maar kom wel in sportkleding, dus geen spijkerbroeken of
laarzen. Verkleden bij trainingen hoort in de kleedkamers en niet op het veld.
Trek bij koud weer, voor de training een trainingspak aan en zorg er voor dat je bij
regenachtig weer droge kleding bij je hebt. Wanneer je dus een goed trainingspak hebt, kun
je die zowel bij trainingen als wedstrijden gebruiken!

3.4

Douchen

Na sportieve arbeid verricht te hebben, is het lekker om alle vermoeidheid even weg te
spoelen. Dus: na de wedstrijd en de training douchen. Neem een handdoek, washandje,
zeep en/of shampoo mee, ook badslippers kunnen van pas komen.

Informatieboekje Jeugdleden

3.5

Pagina 7 van 10

Kom op tijd

Het is gewenst dat je zowel voor een training als een wedstrijd ruim op tijd aanwezig bent,
zodat de trainingen en de wedstrijden op tijd kunnen beginnen. Bij thuiswedstrijden is het
normaal gesproken om minmaal een half uur voor aanvang aanwezig te zijn. Bij
uitwedstrijden wordt de vertrektijd vanaf de Piip altijd op het wedstrijdschema vermeld. Laat
de chauffeurs niet wachten!

3.6

Wat moet je doen als je verhinderd bent

Als je niet kunt spelen of trainen, moet je je altijd op tijd afmelden. Voor de wedstrijd bij de
leider en voor de trainingen bij de trainer. De telefoonnummers staan op het
wedstrijdschema of op je trainpapiertje. Voetbal is een teamsport en de leider moet
voldoende tijd hebben om een andere speler te regelen als je niet komt. Tijdig afbellen voor
een wedstrijd betekent dus niet op vrijdagavond of zaterdagmorgen bellen. Tenzij je
plotseling ziek wordt natuurlijk.

3.7

Afgelastingen

Het kan gebeuren dat een wedstrijd in verband met slecht weer of andere omstandigheden
afgelast wordt. In principe probeert je leider je zo vroeg mogelijk van een afgelasting op de
hoogte te brengen. Houd zelf ook www.vvouwesyl.nl , http://www.voetbal.nl/ en
teletekstpagina 603 (van Nederland 1, 2 en 3) in de gaten, wanneer het erg slecht weer is.
De KNVB kan dan namelijk besluiten alle wedstrijden uit onze regio (Noord) uit te stellen.

3.8

Wees zuinig op de spullen

Gebruik de kleedkamers waar ze voor zijn en zoals het hoort. Gooi afval niet op de grond
maar in de prullenbakken. Maak na iedere wedstrijd of training met een paar spelers de
kleedkamers schoon. Een en ander wordt geregeld via je leider of trainer, die een rooster
opstelt. Hang je kleren bij elkaar aan de haak en overige spullen doe je in de tas met de rits
dicht. Waardevolle spullen altijd inleveren bij je leider of trainer. Wees zuinig op je
eigendommen maar ook die van een ander en die van de club.

3.9

Gedrag en taalgebruik

Het kenmerk van een goede voetballer is, dat hij niet alleen maar goed tegen een bal weet
te trappen. Daarnaast gedraagt hij zich op en rond het veld als iemand die tegen zijn verlies
kan, als iemand die niet op zijn medespelers foetert maar ze juist opbeurt, als iemand die
niet de scheidsrechter de schuld geeft, als iemand die zijn vereniging op een goede manier
naar buiten vertegenwoordigt, als iemand die zuinig en netjes is op eigen en andermans
spullen, als iemand die de aanwijzingen van zijn leider/leidster opvolgt. Kortom, als iemand
die zich een correct sportman betoont, ook tegenover de medespelers van de 'tegenpartij'.
Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is onwaardig en hoort in
ieder geval niet bij ons op de velden thuis. Dit wordt niet toelaten en er zal bij voorkomende
gevallen streng opgetreden worden

3.10

Voorkom diefstal en vernieling

Helaas is het niet te voorkomen dat er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, ook op onze
sportaccommodatie wel eens spullen verdwijnen. Neem daarom liever geen nieuwe of dure
spullen mee, zoals sportschoenen, dure horloges sieraden en grote geldbedragen. De
vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of diefstal!! V.V. Ouwe Syl
doet wel al het mogelijke om schade en/of diefstal te voorkomen en zal ook adequaat
reageren als een dader wordt ontdekt.
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Ongeval direct melden

Gebeurt er voor, na of tijdens de training of wedstrijd een ongeval, neem dan diezelfde dag
nog contact op met de secretaris van V.V. Ouwe Syl. Als lid van V.V. Ouwe Syl (en dus ook
van de KNVB) ben je namelijk verzekerd: aanvullend op de eigen verzekering voor schade
door ongeval of wettelijke aansprakelijkheid (dit laatste betekent dat jij de oorzaak bent
voor een ongeval van een ander). De secretaris van V.V. Ouwe Syl kan je verder helpen en
misschien helpen om veel kosten te voorkomen.

3.12

Heb je problemen? Kom er direct mee!!

Als er problemen dreigen of er al zijn: blijf er niet mee lopen maar neem direct contact op
met je leider of het jeugdbestuur! De telefoonnummers staan op het wedstrijdschema, in
"De Terugspeelbal" en in dit informatieboekje. Ook op zaterdag zijn de meeste leden van
het jeugdbestuur op ons sportcomplex aanwezig. Schroom niet, en denk ook niet 'ze zullen
wel geen tijd hebben' of ' ze zullen het wel gek vinden'. Problemen zijn er om opgelost te
worden en zeker niet om mee te blijven rondlopen!

3.13

Proeftijd

Als iemand lid wil worden van V.V. Ouwe Syl dan is het mogelijk om een aantal keren geheel
vrijblijvend en gratis mee te trainen om de sfeer te proeven en te kijken 'hoe het is'. Heb je
vriendjes die nog niet voetballen? Nodig ze uit! Geef het wel even door aan iemand van het
jeugdbestuur en je trainer!

3.14

De contributie

Bij een lidmaatschap van de voetbalcub VV Ouwe Syl hoort ook contributie, de hoogte van
deze contributie is afhankelijk van jouw leeftijd:
Leeftijd

Bedrag per maand*

5 t/m 12 jaar € 5,13 t/m 17 jaar € 7,50
vanaf 18 jaar € 10,*Wijzigingen voorbehouden

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij het begin van het seizoen kan op 1 juli
het
eerste
maandbedrag
worden
overgemaakt
op
een
van
de
volgende
bankrekeningnummers:
Friesland Bank rek.nr: 29.81.10.970
Rabobank rek.nr: 34.08.20.462
Ter attentie van VV Ouwe Syl te Oude Bildtzijl
Daarna op de 1e van elk van de volgende maand. Vermeld bij de betaling de naam van de
speler en het betreffende elftal.
Het contributiebedrag kan ook automatisch geïncasseerd worden, dit heeft de voorkeur van
de VV Ouwe Syl. Er dient een machtiging te worden getekend en kan worden ingeleverd bij
een van de leden van het jeugdbestuur. Deze machtigingen zijn te verkrijgen bij Andre
Torensma AC Bakkerstraat 15 of bij de penningmeester Gerrit Goudriaan Nieuwebildtdijk 8.
Mocht je nog niet betaald hebben zorg er dan voor dat je de resterende maandbedragen
alsnog per direct betaald.
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Opzeggen lidmaatschap

Afmelden dient schriftelijk te gebeuren bij algemeen jeugdcoördinator, voor 1 mei van elk
jaar. Gebeurt het afmelden niet bij de juiste persoon en/of na de genoemde datum, dan
dient de contributie voor het volgende seizoen betaald te worden.

3.16

Mascotte van de week

Bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal wordt een mascotte ingezet. De jeugdleden van
de F- en E-pupillen komen allemaal aan de beurt. De mascotte wordt voor, tijdens en na de
wedstrijd begeleid en krijgt in de rust iets te drinken en na de wedstrijd patat + drinken.

3.17

Ouders langs de lijn

Ouders langs de lijn…. fijn dat ze er zijn! Ze brengen je, ze halen je en ze zijn je trouwste
supporters. Ze laten zich ook gelden, want ze schreeuwen zich de kelen schor. Vooral als
beginnend voetballer valt het niet altijd mee om alles te horen en dan ook nog te moeten
voetballen. Daarom een aantal tips voor je ouders:

Geef blijk van uw belangstelling: bezoek zo veel mogelijk wedstrijden.

Wees enthousiast, steun en stimuleer uw kind en zijn medespelers.

Laat het coachen over aan de leider.

Blijf positief, juist ook bij verlies. Word niet boos.

Gun uw kind het kind zijn, want ze moeten nog zoveel leren! De voetbalwedstrijd is
al moeilijk genoeg. Winnen is fijn, maar verliezen hoort ook bij de sport.
Het allerbelangrijkste is PLEZIER hebben. Plezier in het voetballen, plezier met elkaar
(kampioen worden is wel leuk, maar zeker niet het voornaamste!).

3.18

Het vervoer bij uitwedstrijden

Het vervoer van jeugdspelers moet in principe binnen het team zelf geregeld worden. De
leider van het team is hiervoor verantwoordelijk. Hij of zij heeft de taak te zorgen dat er
voor elke uitwedstrijd voldoende vervoer geregeld is. Als ouders/verzorgers zult u dan ook
gevraagd worden met uw auto te rijden. De leider zet op het wedstrijdschema welke
ouder/verzorger wanneer moet rijden. De ouder/verzorger die op de aangegeven dag
verhinderd is, dient daarbij zelf voor vervanging te zorgen!
Het jeugdbestuur doet een dringend beroep op u als ouders/verzorgers onze leiders hierbij
te helpen en u niet aan deze verantwoordelijkheid te onttrekken. Als iedereen één/twee keer
per seizoenshelft zijn of haar medewerking verleent, komen de spelers (uw kinderen) en het
jeugdbestuur niet in de problemen.
Hierbij ook een dringend verzoek om op de afgesproken tijd te vertrekken. Het gebeurt
soms dat een chauffeur moet wachten, omdat spelers niet op tijd aanwezig zijn, of omdat er
gebeld moet worden. Houd na de wedstrijden rekening met douche en omkleedtijd (+/- 30
minuten).
Onze zorg voor vervoer van jeugdspelers is ook uw zorg!!
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4 Overige Informatie
4.1

Activiteiten, Ontspanning en recreatie

Naast de voetbalwedstrijden voor de competitie en de trainingen worden er nog meer
activiteiten voor jou als jeugdlid georganiseerd. Enkele voorbeelden zijn:





4.2

Jeugdkamp eens per twee jaar
Penaltybokaal
Filmmiddagen
Sinterklaasfeest

Clubblad "De Terugspeelbal"

Iedere maand wordt het clubblad “De Terugspeelbal” bij jullie thuisbezorgd. In “De
Terugspeelbal” zijn veel wetenswaardigheden te lezen o.a.:





Een column van de voorzitter van het hoofdbestuur;
Vele wedstrijdverslagen;
Humor;
De adressen en telefoonnummers van personen en ook de financiële zaken

Je mag ook zelf verhaaltjes, wedstrijdverslagen, tekeningen of andere creatieve verzinsels
aanleveren!

4.3

Internet

Op het internet is diverse informatie te vinden over de VV Ouwe Syl en de KNVB.
De website van VV Ouwe Syl: http://www.vvouwesyl.nl/
KNVB website: http://www.voetbal.nl
Onder de website van de KNVB kan je je registreren en een eigen account aanmaken.
Daarna kun je het eigen team toevoegen aan je persoonlijke teams, zoek op club Ouwe Syl
en daar worden alle teams getoond. Op deze website kun je dus het programma, de
uitslagen en de stand op de voet volgen.

4.4

Tot slot

We hopen dat je met dit boekje snel antwoord kunt vinden op je vragen. Mocht jij of je
vader/moeder/verzorger nog vragen hebben of mis je wat in dit boekje? Neem contact op
met iemand van het jeugdbestuur en wij zullen je verder helpen.
Veel voetbal plezier toegewenst van het Jeugdbestuur.

