I n fo r m at i e b o e k j e n i e u we l e d e n

Welkomstwoord
Je bent nu in het bezit van het informatieboekje voor nieuwe leden van
vv Winsum.

Ruim 1100
leden

Dit informatieboekje is bedoeld als een wegwijzer binnen onze
vereniging voor jou en/of de ouders van jeugdleden. We hopen dat er
voldoende informatie in staat om ervoor te zorgen dat jij je snel thuis
gaat voelen. We hopen van harte dat je het bij vv Winsum naar je zin
zult hebben, want plezier staat voorop!
Vv Winsum is op 1 juli 2016 van start gegaan. De nieuwe vereniging is
ontstaan na een fusie tussen vv Hunsingo en cvv Viboa. Door de fusie is
er een vereniging ontstaan van meer dan 1.100 (spelende en nietspelende) leden, waarvan ruim 500 jeugdleden.
Vv Winsum is een voetbalvereniging waar een ieder van jong tot oud, op
zijn eigen niveau, met plezier kan voetballen. Trainingen worden
verzorgd door enthousiaste trainers en er vinden binnen de vereniging
diverse (voetbal) activiteiten plaats. vv Winsum is de grootste
voetbalvereniging van Noord-Nederland.
Bewaar dit boekje goed, het komt je geregeld van pas.
Veel voetbalplezier gewenst bij vv Winsum.

20
seniorenteams
39 jeugd
teams

De voetbalorganisatie:
•
Eigen clubcultuur
•
Iedereen is welkom
•
Sportiviteit en
respect staan hoog in
het vaandel

vv Winsum, van en voor voetbal

Speerpunten vv Winsum:
1.

Met plezier
voetballen, zowel
prestatief als
recreatief

2.

Actieve deelname
aan het
verenigingsleven
(Verbinding met
alle vrijwilligers)

3.

Realiseren nieuw
sportpark Winsum
West

4.

Zorgdragen voor
voldoende
inkomsten
(sponsoring en
acties) om een
bloeiende
vereniging te blijven

Sportpark
Winsum
West

Vrijwilligers

Voetbal

Voetballen is voor iedereen!
De vereniging biedt iedereen de
mogelijkheid om te kunnen voetballen op
zijn of haar niveau, prestatief of recreatief.
Zij wil bijdragen aan het optimaal
ontwikkelen van de specifieke kwaliteiten
van elke voetballer(-ster) tot de top van
zijn/haar kunnen door een gedegen
(jeugd)opleiding en begeleiding, en door het
bieden van een inspirerende
voetbalomgeving. Het inzetten van de
individuele kwaliteiten als teamspeler staat
centraal. De vereniging stelt zich ten doel
een goede mix te bieden van
prestatievoetbal en recreatief voetbal.

We hebben op dit moment twee thuislocaties,
Vv Winsum speelt en traint op twee sportparken, namelijk:
Sportpark Schouwerzijlsterweg, Schouwerzijlsterweg 7A. 9951 TG Winsum, 0595 - 443262
Sportpark Schilligeham, Wierdaweg 2C,9951 TM Winsum, 0595 - 441784

Het voetbalbeleid
Het voetbalbeleid is erop gericht om de voetbalkwaliteiten van ieder lid op een
hoger niveau te brengen. Daarnaast is het belangrijk dat iedere speler met
plezier bij vv Winsum kan voetballen.
Opleidingsbeleid
Bij vv Winsum streven we ernaar om bij elk team goed opgeleide mensen in de
begeleiding te hebben. Elke leeftijdsgroep beschikt over een gediplomeerde of
in opleiding zijnde trainer. Daarnaast heeft elk team een leider. Voor de keepers
onder ons beschikt vv Winsum over meerdere geroutineerde keeperstrainers.

Selectiebeleid:
Indeling van teams
gebeurt op basis
van
voetbalkwaliteiten
en hoe een speler
zich ontwikkelt
binnen een team

Binnen de jeugdopleiding wordt gewerkt met een opleidingsplan, waarbij de
jeugd langs een gestructureerde weg wordt opgeleid tot een ‘volwassen’
voetballer/voetbalster.
Tot en met de JO10 wordt er gespeeld met gemengde teams. Vanaf de JO11 is
het mogelijk om in een meidenteam te spelen (mits er voldoende speelsters
zijn). Talentvolle voetbalsters wordt geadviseerd zo lang mogelijk bij de jongens
te voetballen.

Alle eerste
teams
voetballen
indien
mogelijk op
hoofdklasse
niveau
Einddoel:
Ieder
jeugdlid
voetbalt op
zijn/haar
niveau

Het voetbalbeleid
Selectiebeleid
Indeling van teams gebeurt binnen de Commissie Voetbal Zaken (CVZ). De
eerste teams worden ingedeeld op basis van voetbalkwaliteiten. Bij de
overige teams is het streven dat een ieder speelt op zijn of haar niveau,
waarbij waar mogelijk rekening wordt gehouden met vriendjes en
vriendinnetjes.
CVZ
De Commissie Voetbalzaken verzorgt de voetbaltechnische zaken binnen vv
Winsum. Dat doen ze door o.a.:
- Opstellen en beheren voetbalbeleid
- Voetbalontwikkeling
- Samenstellen teams
- Opleiden en aanstellen trainers
Binnen vv Winsum is er bewust voor gekozen om naast trainers ook een
Hoofd Jeugdopleiding (HJO) aan te stellen. De HJO begeleidt en coacht alle
trainers van de jeugdteams en zorgt voor uitvoering van het voetbalbeleid
binnen vv Winsum.

Het lidmaatschap
Aan- of afmelden
Het lidmaatschap kan worden aangevraagd via de website van vv
Winsum door middel van het volledig invullen en ondertekenen
van een aanmeldformulier. We verzoeken je gedurende de
periode bij de club wijzigingen van telefoonnummer,
adresgegevens, etc. door te geven aan de ledenadministratie
(ledenadministratie@vvwinsum.nl).
De uiterste afmelddatum is 15 juni. Voor het aanvragen van
overschrijving naar een andere voetbalvereniging geldt dezelfde
sluitingsdatum van 15 juni. Overschrijving kan dus alleen aan het
einde van het seizoen plaatsvinden, gedurende het seizoen
overschrijven kan alleen als er aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan.
Let op! Een speler mag pas een wedstrijd spelen wanneer het
aanmeldingsformulier met een pasfoto (vanaf de JO13) volledig
is ingevuld en ingeleverd.

De contributie
wordt vastgesteld
tijdens de
Algemene
Ledenvergadering

Zie de site van
vv Winsum
(http://www.vv
winsum.nl) voor
de actuele
contributie

De vrijwilligers
Onze vereniging bestaat uit vrijwilligers die er met elkaar voor
zorgen we een bloeiende vereniging zijn. Het voetbal voor de
leden wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele
vrijwilligers. We verwachten van nieuwe leden en/of ouders van
nieuwe leden dat zij bij het aangaan van een lidmaatschap een
vrijwilligerstaak uit gaan voeren.
Taken waar je aan zou kunnen denken:
• Trainer
• Elftalleider
• Scheidsrechter/grensrechter
• Schoonmaakwerkzaamheden
• Onderhoud velden
• Kluswerkzaamheden
• Kantine medewerker
• Ondersteuning sponsorcommissie
• Ondersteuning PR – en communicatiecommissie
• Ondersteuning bij nevenactiviteiten en clubacties
• Etc.
Wilt u graag wat voor de vereniging betekenen, maar weet u niet
precies wat, informeer dan bij de coördinatoren van vv Winsum
of de vrijwilligerscommissie (vrijwilligers@vvwinsum.nl) naar de
mogelijkheden.

Laten we het
samen doen!

Samen met
elkaar en voor
elkaar

De trainingen
Vv Winsum beschikt voor de trainingen en wedstrijden over twee
verschillende locaties, namelijk sportpark Schilligeham en
Schouwerzijlsterweg. We gaan ervan uit dat praktisch alle
trainingen doorgaan. Indien de terreinomstandigheden dusdanig
slecht zijn dat er niet getraind kan worden (denk aan onweer of
zware regenval, sneeuw) dan wordt de training afgelast. De
accommodatie-commissie beslist of trainingen door gaan.
Wanneer trainingen afgelast zijn, dan wordt dit op de website
geplaatst en krijg je dit te horen via de leider/trainer van je team.
In de kerstvakantie is er een winterstop en wordt er twee weken
niet getraind. Ook in de zomer wordt een aantal weken niet
getraind.
Aandachtspunten voor de trainingen:
• Trainen maakt je team en jezelf beter. Als je een keer niet kunt
trainen dan wordt er verwacht dat je je tijdig afmeldt. Dit
biedt de trainer de mogelijkheid de training eventueel aan te
passen. Ben je het vergeten, dan is het beter achteraf iets te
laten weten, dan niets.
• Houd tijdens de trainingen geen petjes, kettinkjes, horloges en
andere voorwerpen om.
• Na de training is het de bedoeling dat iedereen meehelpt om
de trainingsspullen mee op te ruimen, vele handen maken
licht werk.

Benodigdheden
Om te kunnen voetballen, heb je
de volgende materialen nodig:
• Voetbalschoenen
• Scheenbeschermers
• T-shirt, korte broek en
voetbalsokken
• Trainingspak (bij kouder weer
wordt geadviseerd om een
trainingspak te dragen).

Spelers mogen reglementair van
de KNVB niet aan wedstrijden
deelnemen zonder
scheenbeschermers en
voetbalschoenen te dragen.

De wedstrijden (1)
Alle teams hebben een leider tijdens de wedstrijden. Tevens is de
leider het eerste aanspreekpunt voor vragen van de leden en
ouders van het team. De leider is verantwoordelijk voor de
coaching van het team tijdens de wedstrijd.
Voor de wedstrijden beschikken alle teams over wedstrijdtenues.
Van de ouders wordt verwacht om af en toe te rijden naar
uitwedstrijden en de wedstrijdtenues te wassen. Dit vindt plaats
via een rij- en wasschema die door de leider wordt verstrekt.

Aandachtspunten voor de wedstrijden
• Als een speler niet kan deelnemen aan een wedstrijd is het
van belang dat dit tijdig bij de leiding wordt doorgegeven.
• Douchen is verplicht (uitzonderingen kunnen aangevraagd
worden bij de leiders). In de kleedkamers is het gebruik van
badslippers sterk aan te raden.
• Tijdens wedstrijden is het niet toegestaan petjes, kettinkjes,
horloges en andere versieringen te dragen.
• Boetes voor gele en rode kaarten zijn voor de speler zelf.
• Invallen in een ander team, in verband met te weinig spelers
kan alleen in overleg met leider/trainer van het team.
Afhankelijk van welk team je speelt kan je wel of niet mee
doen met een ander team, waarbij het CVZ-beleid en fairplay
bepalen wat de mogelijkheden zijn.

Speeltijden:
JO07:
2 x 20 minuten
JO08:
2 x 20 minuten
JO09:
2 x 20 minuten
JO10:
2 x 25 minuten
JO11:
2 x 25 minuten
JO13:
2 x 30 minuten
JO15
2 x 35 minuten
JO17:
2 x 40 minuten
JO19:
2 x 45 minuten
Senioren: 2 x 45 minuten
Sen. vrijdag: 2 x 30 minuten

Afgelastingen:
De KNVB kan het gehele
amateurvoetbal of per district
afgelasten. Deze informatie is vanaf
vrijdag 18.00 uur te vinden op
pagina 603 van teletekst.
Afgelastingen op één van de twee
locaties worden gepubliceerd op de
website van vv Winsum.

De wedstrijden(2)
De leeftijdscategorie bepaalt met hoeveel spelers er in het veld wordt gespeeld. Zie hieronder
de tabel per leeftijdscategorie.
Leeftijdscategorie Huidig seizoen Seizoen 2017/18 Seizoen 2018/19
O6 (draakjes)

geen competitie geen competitie

geen competitie

O7

4x4

4x4

4x4

O8

7x7

6x6

6x6

O9

7x7

6x6

6x6

O10

7x7

7x7

6x6

O11

7x7

7x7

8x8

O12

11x11

11x11

8x8

O13

11x11

11x11

11x11

O15

11x11

11x11

11x11

O17

11x11

11x11

11x11

O19

11x11

11x11

11x11

Senioren

11x11

11x11

11x11

Senioren vrijdag

7x7

7x7

7x7

De scheidsrechters
Het spelen van wedstrijden
Het spelen van wedstrijden kan niet zonder voldoende
vrijwilligers die onderdeel zijn van het scheidsrechterskorps.
Daarnaast zijn we als vereniging verplicht om vanaf de JO13 een
grensrechter bij de wedstrijden te regelen.
Vanaf het seizoen 2017- 2018 zijn bij de jongste jeugd (t/m JO09)
geen scheidsrechters meer nodig, maar spelbegeleiders.
Het regelen van de grensrechter en de spelbegeleiders wordt
door de teams zelf geregeld. Het regelen van scheidsrechters
wordt door de scheidsrechterscommissie geregeld.
Aandachtspunten voor de wedstrijden
• Een scheidsrechter is namens de vereniging een afgevaardigde
voor de wedstrijden.
• Bij de eerste teams in een leeftijdscategorie wordt de
scheidsrechter door de KNVB geregeld. Bij de overige teams
zijn de scheidsrechters, grensrechters en spelbegeleiders altijd
vrijwilligers van de vereniging.
• Wij vinden het als vereniging belangrijk dat er met respect
met de scheidsrechters, grensrechters en spelbegeleiders
wordt omgegaan.

Zie de site van
vv Winsum
(http://www.vv
winsum.nl) voor
de actuele
wedstrijden en
wie jouw
wedstrijd fluit

Kleding en materialen
Clubkleuren: Groen, wit en zwart.
Tenue spelers: wit shirt met twee verticale groene banen en één horizontale
baan in de vorm van de ‘boog’, zwarte broek en groene kousen.
Tenue keepers: oranje shirt met een zwarte broek en oranje kousen.
Alle kleding en materialen zijn eigendom van vv Winsum. Iedereen in het
team is verantwoordelijk voor de kleding en materialen die aan het begin
van het seizoen zijn uitgegeven. De leider zorgt aan het eind van het seizoen
dat de kleding en materialen weer compleet ingeleverd worden.

De trainers krijgen een kledingpakket te leen van de vereniging. De leiders
krijgen een windjack, welke beschikbaar wordt gesteld door de vereniging.
Aan het eind van het seizoen wordt alle kleding weer ingeleverd.
Kleding wassen
Vanuit het bestuur van vv Winsum is besloten dat de tenues gezamenlijk
thuis gewassen dienen te worden en niet bij iedere speler apart thuis
gewassen wordt. Dit heeft te maken met het uiteindelijke kleurverschil dat
op kan treden bij apart wassen.

Spelers

Keepers

De jeugdcommissie
De jeugdcommissie is de verbinding tussen leden, ouders en
voetbalclub. Zij ondersteunt hierbij de CVZ om het voetballen op
zaterdag goed te regelen.
Dit doet zij door te faciliteren en de schakel te zijn tussen de
commissies rondom de wedstrijden. Dit gezamenlijk optreden
met de commissies heeft als doel om de binding met ouders te
verbeteren en te zorgen dat we een bloeiende vereniging zijn.
Daarnaast organiseert zij diverse jeugdactiviteiten en helpt mee
met het structureren en transparant maken van processen.

Activiteiten
Naast de ‘normale’ wedstrijden en trainingen worden er allerlei
andere activiteiten georganiseerd, zoals:
Voetbal tijdens de winterstop
Tijdens de winterstop wordt door de Draakjes en de JOO7 en
JO09 in de zaal getraind. Vanaf de JO11 wordt buiten getraind als
de veldomstandigheden dit toelaten. Tijdens deze periode wordt
er met alle andere Noord Groninger voetbalverenigingen
gespeeld om de WINTERCUP. Deze competitie vindt in de zaal
plaats.

WINTERCUP:
Alle Noord Groninger
voetbalverenigingen
spelen met de jeugd
een aantal
zaterdagen tijdens
de winterstop een
toernooi in de zaal

Toernooien
Aan het eind van het voetbalseizoen worden voor verschillende
teams toernooien georganiseerd. In overleg worden de teams bij
één of twee toernooien ingeschreven.
Sinterklaasfeest
Voor de jongste jeugd wordt er rondom 5 december een
Sinterklaasfeest georganiseerd vanuit de vereniging.
Voetbaldriedaagse
Elk seizoen wordt er binnen de jeugd een voetbaldriedaagse
georganiseerd.

vv Winsum doet mee
aan de Grote
Clubactie en de
Voordeelboekjesactie
om extra inkomsten
voor de jeugd te
realiseren

Activiteiten
Opening van het seizoen
Bij de start van het seizoen wordt er aandacht besteed aan de
opening van het nieuwe seizoen.
Afsluiting van het seizoen
Aan het eind van het seizoen vind er een leuke afsluiting van het
seizoen plaats.
Schoolvoetbaltoernooi
In april wordt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi georganiseerd.

Overige informatie
Op de vv Winsum site staat alle relevante informatie met betrekking tot
de vereniging. Vv Winsum streeft er naar de site actueel te houden en
haar leden ten allen tijden van de juiste informatie te voorzien. Op de
website www.vvwinsum.nl zijn onder andere trainingstijden,
wedstrijden, verslagen van wedstrijden en algemene informatie van de
vereniging te vinden.
Tevens is de informatie van vv Winsum via facebook en/of twitter te
benaderen. Via de app voetbal.nl vind je actuele clubinformatie.
(Ongevallen)verzekering
Alle bij de KNVB ingeschreven voetballers/vrijwilligers vallen onder de
collectieve ongevallenverzekering van de KNVB. Let wel: het betreft hier
een aanvullende beperkte collectieve verzekering, aanvullend op de
eigen verzekering! De verzekering dekt de gevolgen van ongevallen,
welke de spelers/vrijwilligers tijdens wedstrijden, trainingen en andere
clubactiviteiten overkomen. In de bovenstaande gevallen kan hierop een
beroep worden gedaan.
Aansprakelijkheid
Vv Winsum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane
zaken. Neem geen waardevolle spullen mee naar het sportpark. Laat
deze zoveel mogelijk thuis of geef ze in bewaring bij trainer of leider,
maar laat ze zeker niet achter in de kleedkamers. Zorg dat de
meegebrachte fietsen goed afgesloten in de rekken geplaatst worden.

Sportverzorging:
Binnen vv Winsum is actief
aandacht voor sportverzorging
voor o.a.:
- behandeling en advies bij
blessures
- Informeren en bijscholing
van leiders en trainers over
blessures bij spelers en
speelsters

Blessures:
Naast de reguliere
sportverzorging heeft vv
Winsum ervoor gekozen een
samenwerking aan te gaan
met Fysio 2 Fit. Op maandag
biedt Neil Judkins zijn diensten
aan als sportfysiotherapeut.

Overige informatie
Bondslid van de KNVB
Alle leiders, trainers en scheidsrechters worden als ze geen lid zijn van
de vereniging, inschreven als bondslid bij de KNVB.
Aanspreekpunten voor vragen
Kijk op de website van vv Winsum onder organisatie voor de
aanspreekpunten van de verschillende commissies.

Clublied vv Winsum
( O p

m u z i e k

v a n

G u u s

M e e u w i s

Je voelt je hier goed
Het zit in ons bloed
Want de vv Winsum
Speelt thuis altijd goed
Je ademt de sfeer
Je komt hier toch weer
Dit wil je niet missen
Het gaat hier te keer
Als ik naar de grasmat loop
Slaat mijn hart weer op hol
Dan wil ik weer vlammen en op naar die goal
Ik loop nooit alleen bij dit cluppie van goud
Het is daarom dat ik zo van mijn Winsum hou
Ik hou van de mensen de club in mijn hart
We strijden tezamen voor groen wit en zwart
Ik voel hier de warmte, van een dorpscafé
De mensen te keer en ze doen allen mee
Ik ruik ook de grasmat dat doet ons weer deugd
We spelen hier samen met vrouwen en jeugd

–

B r a b a n t )

Clublied vv Winsum
Als ik naar de grasmat loop
Slaat mijn hart weer op hol
Dan wil ik weer vlammen en op naar die goal

Ik loop nooit alleen bij dit cluppie van goud
Het is daarom dat ik zo van mijn Winsum hou
Ik hou van de mensen de club in mijn hart
We strijden tezamen voor het groen wit en zwart
De boog en het logo en de jeneverbrug
Maar het mooiste aan Winsum ben jij dat ben jij
Ik loop nooit alleen bij dit cluppie van goud
Het is daarom dat ik zo van mijn Winsum hou
Ik hou van de mensen de club in mijn hart
We strijden tezamen voor groen wit en zwart

We strijden tezamen voor groen wit en zwart

Notities

Notities

