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Jeugdafdeling 
 

v.v. Teisterbanders 
 

2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord 
Het voetbalseizoen 2017-2018 is begonnen. Aan de hand van deze seizoengids informeren wij u over de 
jeugdorganisatie. Deze gids zal als leidraad voor het komende seizoen, of simpel als naslagwerk, een niet 
onbelangrijk onderdeel van onze organisatie zijn. Lees het aandachtig door, bespreek belangrijke zaken 
met uw kind, en bewaar het in de omgeving van de telefoon. 
Staan er onjuistheden in deze gids of roept een bepaalde zinsnede vragen bij u op, neem dan contact op 
met iemand van de jeugdcommissie. 
De jeugdcommissie wenst iedereen een sportieve en doelpuntrijke competitie toe. 
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Belangrijke namen en telefoonnummers: 
 
Kantine VV Teisterbanders  
Dorpsstraat 35        4012 BE Kerk-Avezaath   681523 
 
 
Hoofdbestuur: 
Voorzitter    Goos van Alphen   616248 
Secretaris    Ellen Helderton   662068 
Penningmeester   Cees Papeleu    631468  
Jeugdafdeling   Vacant                   
Voetbaltechnische Zaken  Gert Niessen    681606    
Huisvesting   Wim van Baal    614764    
Algemene Zaken   Gerrit van den Heuvel                       661781   
 
 
Jeugdcommissie: 
Voorzitter       Vacant    
Jeugdsecretaris       Elna den Haan   06-52526089   
Wedstrijdsecretaris  Marjanne Niessen   681606 
Technisch Jeugdcoördinator  Erik Rekveld/Peter Tober  682449/064833358 
Organisatorisch Jeugdcoördinator Vacant      
Coördinator 11-tallen  Vacant      
Coördinator 6/7-tallen  Heidi Blom    682558 
    
 
Activiteitencommissie  

  Sandra Denekamp   682534    
  Rachelle Peters   661387 
  Anja Papeleu    631468 
  Johan Terloo    615146 

                                                          Ronald Boìn    624295 
 
 
Jeugdreis  Joost Bron    06-55805563   
      
 
 
Materiaal- / veldbeheer   
     Wim van Baal    614764 
     Jan van Os    06-10165910 
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De Jeugdcommissie 
 
Ieder lid van de jeugdcommissie is belast met een specifieke taak.  
 
Voorzitter. 
Hij/zij zit namens de jeugdcommissie in het hoofdbestuur en zit de vergaderingen voor van de 
jeugdcommissie, die 11 maal per seizoen plaatsvinden. 
 
Secretariaat. 
Zij verzorgt de notulen, is stage coördinator, handelt de post af en voert overige secretariële zaken uit. 
 
Wedstrijdzaken. 
Zij zorgt er voor dat alle wedstrijdformulieren juist worden ingevuld en verzorgt de verzending richting 
KNVB. Regelt op verzoek van trainers/leiders vriendschappelijke wedstrijden. Ze zorgt er tevens voor dat 
de bardienst op de hoogte is van wedstrijden, zodat de kantine open is. Ze verzorgt tevens alle standen 
van de elftallen op het publicatiebord. 
 
Technisch Jeugdcoördinator 
Hij is samen met de coördinatoren, in samenspraak met de jeugdcommissie, nauw betrokken bij de 
indelingen van de teams. Regelt de samenstelling van de teams in overleg met de trainers. Daarnaast 
adviseert hij de jeugdtrainers en voorziet de trainers van de juiste trainingsstof. Tevens adviseert, 
ondersteunt en neemt hij beslissingen over voetbaltechnische vraagstukken. Ook bewaakt hij het technisch 
jeugdbeleidsplan. 
 
Organisatorisch Jeugdcoördinator   
Hij/zij coördineert de volledige jeugdafdeling. Hij is aanspreekpunt voor overige coördinatoren. 
Tevens is hij nauw betrokken bij de indelingen van de teams. 
 
Coördinator 11-tallen  
Hij/zij is regelmatig tijdens de trainingsavonden van deze teams aanwezig. Hij is een aanspreekpunt voor 
de trainers/leiders en ouders. 
 
Coördinator 6/7-tallen. 
Zij is regelmatig tijdens de trainingsavonden van de E- , F-teams en Mini's aanwezig. Zij is een 
aanspreekpunt voor de trainers/leiders en ouders. Ze zorgt ervoor dat nieuwe leden weten hoe ze zich 
kunnen aanmelden.  
 
 
 
Internet 
 
Voor alle standen, uitslagen en andere actuele informatie kunt u onze eigen website bezoeken. Deze site is 
echt het bezoeken waard. Hierop worden regelmatig foto’s geplaatst van de jeugdteams, bijvoorbeeld het 
uitreiken van een nieuw tenue en enkele trainers schrijven zelf een stukje over hun team om op de site te 
laten plaatsen.  
 
Website  http://www.teisterbanders.nl  
 
Webmaster      Ellen Helderton     info@teisterbanders.nl  
 
Facebook  www.facebook.com/Teisterbanders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Teisterbanders?fref=ts
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Ledenadministratie 
 
Het opgeven van nieuwe leden en het beëindigen van uw lidmaatschap doet u, schriftelijk, bij onderstaande 
persoon. Verhuizingen dient u schriftelijk door te geven via een erkend verhuisbericht waarop alle voor ons 
belangrijke gegevens staan genoteerd.  
Het beëindigen van uw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 1 juli. Als vereniging zijn wij bij te 
late beëindiging gerechtigd nog een half jaar contributie te innen. 
 
Marjanne Niessen, Ottenhofstraat 9, 4012 EA Kerk-Avezaath 
 
 
Afgelasting 
 
Tijdens de herfst- en wintermaanden kunnen wedstrijden afgelast worden i.v.m. de slechte weer- en of 
veldgesteldheid. Bij landelijke- en afdelingafgelastingen krijgt u van de (jeugd)leiders GEEN bericht. 
We gaan er van uit dat iedereen dit weet. U kunt dit te weten komen op de volgende manieren: 
 
Nieuwsuitzendingen op radio 1 en 2 op de vrijdag, aanvang 18.00 uur, 18.30 uur en 19.00 uur.  
Teletekst (NOS): sportpagina 603 (vanaf vrijdag 18.00 uur). 
 
Bij een afdeling afgelasting moet u kijken of luisteren naar afdeling KNVB DISTRICT ZUID I, wij vallen onder 
de B-categorie. Het kan zijn dat de teletekstpagina in de loop van het seizoen verandert. Wees daar zelf 
attent op. Bij incidentele afgelasting, b.v. bij een wedstrijd van een bepaald elftal, wordt u ruim voor de 
wedstrijd op de hoogte gebracht door de desbetreffende (jeugd-)leider. 
 
 
Kledingsadviezen 
 
Het tenue: 
De kleding bestaat uit een blauw-wit gestreept shirt, al dan niet met de naam van een sponsor of de opdruk 
“VV Teisterbanders Kerk-Avezaath”, de voetbalbroek is wit van kleur en de kousen zijn blauw. Alle 
jeugdploegen beschikken over shirts, daarnaast beschikken sommige teams ook over broeken en kousen. 
De kleding wordt voor de wedstrijd aan de speler uitgereikt en na de wedstrijd door de betreffende leider 
weer ingenomen.  
Ook zijn er teams die beschikken over regenjassen, inloopshirts, trainingspakken en of tassen. Deze zijn in 
bruikleen en moeten aan het einde van het seizoen weer worden ingeleverd. Bij onzorgvuldig gebruik of 
verlies zullen de kosten van herstel of vervanging worden doorberekend.  
 
Bij wedstrijden: 
De kleding en voetbalschoenen in een sporttas meegeven, zeker voor de schoenen geldt NIET thuis al 
aandoen. De voetbalschoenen in een plastic zak of voetbalschoenentasje doen. 
Het verplicht dragen van scheenbeschermers (verplichting door KNVB) 
Het verplicht dragen van het voetbalshirt in de broek. 
Bij het dragen van een slidingsbroek moet deze in dezelfde kleur zijn als de voetbalbroek. 
Zorg altijd voor een trainingsjas en of trainingspak en of regenjack. Vooral in de wintermaanden is het aan 
te bevelen altijd een trainingsbroek mee te nemen. 
Het is verplicht dat uw kind na afloop van een wedstrijd gaat douchen. Zorg dat hij/zij een handdoek, zeep, 
shampoo, badslippers en schoon ondergoed meeneemt. Heeft uw kind hier echter problemen mee, neem 
dan contact op met de teamleiding. 
In de herfst- en wintermaanden de kleding natuurlijk aanpassen aan het weer. Zorg dat uw kind dan niet te 
veel kou oploopt op het veld, door bijvoorbeeld onder het shirt een extra T-shirt te dragen en eventueel 
onder de sportbroek een zwarte maillot. 
 
Er kan aan u als ouder gevraagd worden het tenue van het team waarin uw kind voetbalt een keer te 
wassen. Ook zijn er teams waar één ouder iedere keer de kleding wast en waarvoor aan u een geldelijke 
bijdrage kan worden gevraagd. 
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Bij trainingen: 
Het is verplicht, vanuit de KNVB, dat ook tijdens de trainingen altijd scheenbeschermers worden gedragen. 
Zorg altijd voor een trainingsjas behoudens tijdens warme dagen of een regenjack bij regen. 
Zorg dat je op tijd bent. Je kunt dan op de afgesproken tijd aanvangen en stoppen met de training. 
Het is verplicht dat na afloop van een training uw kind gaat douchen. Laat hij/zij een handdoek, zeep, 
shampoo, badslippers en schoon ondergoed meenemen. 
In de herfst- en wintermaanden de kleding natuurlijk aanpassen aan het weer. Vanaf 1 november is het 
verplicht een trainingspak te dragen tijdens de trainingen.  
Het dragen van baseball caps of andere petten is niet toegestaan, dit geldt ook voor de teamleiding. 
Tijdens koude trainingsavonden is het uiteraard wel toegestaan mutsen te dragen. 
Vanaf eind maart tot eind oktober mag er uitsluitend in zomertenue getraind worden. 
 
 
Teamleiding 
 
De trainers en leiders worden aan het begin van ieder seizoen voorzien van jassen. De jeugdcommissie 
verplicht de trainers/leiders bij het deelnemen aan de wedstrijden, hetzij in competitieverband hetzij 
vriendschappelijk, gekleed te gaan in de ter beschikking gestelde kleding. Uiteraard is genoemde kleding 
niet bedoeld voor gebruik tijdens andere activiteiten dan voetbalactiviteiten. 
 
 
Kleedkamers 
 
Ons sportcomplex heeft de schikking over vier ruime kleedkamers, voorzien van douche en toilet. Aan het 
schoonhouden kunnen we allen meehelpen door: 

• Buiten, op de beschikbare bezems, onze voetbalschoenen goed te borstelen alvorens de 
kleedkamer te betreden; 

• Na het douchen de kleedkamer schoon te maken met de trekker die aanwezig is; 
• Lege drinkbekertjes in de daarvoor bestemde prullenbak te gooien. 

 
Voor wat betreft de indelingen van de thuis- en uitwedstrijden zijn wij afhankelijk van de planning van de 
KNVB. Hierdoor kan het voorkomen dat meerdere teams gebruik moeten maken van 1 kleedkamer. Wij 
zullen proberen dit zo veel mogelijk te beperken maar ontkomen er soms niet aan. Kijkt u dus voor de 
indelingen van de kleedkamers in de kast bij de bestuurskamer. Indien meerdere teams gebruik maken van 
een kleedkamer wordt dit met kleurtjes aangegeven. 
 
Bij een uitwedstrijd kun je als lid van Teisterbanders een visitekaartje afgeven door de bovenstaande regels 
ook daar toe te passen. Wij stellen het als ontvangende vereniging ook altijd op prijs als de kleedkamers 
schoon en netjes worden achtergelaten. 
 
 
Lidmaatschap 
 
Vanaf 5 jaar zijn nieuwe leden welkom om lid te worden van VV Teisterbanders.  
Vanaf 6 jaar mag worden deelgenomen aan officiële wedstrijden. De contributie wordt per kwartaal 
automatisch geïncasseerd. 
De contributie bedraagt: 
 

tot en met 13 jaar:     € 11,50 per maand 
14 tot en met 17 jaar:   € 13,50 per maand  
vanaf 18 jaar:    € 16,00 per maand 

 
 
 
 
 
 
 
Spelerspassen 
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Met ingang van 1 januari 2007 zijn alle spelers en speelsters vanaf de JO-013/MO-013 verplicht tijdens 
wedstrijden een spelerspas te tonen. Dit gebeurt door één van de begeleiders van het team aan de 
scheidsrechter en een afgevaardigde van de tegenstander. Zonder pas mag er niet gespeeld worden, op 
straffe van schorsingen en geldboetes voor alle betrokkenen.  
Vanaf dit seizoen (2017/2018) worden alle spelerspassen digitaal. Scheidsrechters, trainers en begeleiders 
beschikken over een app van de KNVB, de zogenaamde “wedstrijdzaken KNVB “app. Op deze app zijn alle 
spelerspassen inzichtelijk voor scheidsrechters voor aanvang van elke wedstrijd. Voor de eerste 
spelerspas of verlenging hiervan zal een jeugdbestuurslid van Teisterbanders op de vereniging een pasfoto 
van de jeugdspeler maken. Dit gebeurt op het moment dat u zoon of dochter de  JO-013 gerechtigde 
leeftijd heeft bereikt of bij nieuwe leden die nog niet eerder bij een andere vereniging hebben gevoetbald. 
Met de Wedstrijdzaken app kun je ook zelf een foto uploaden voor je digitale spelerspas. Het hoeft niet een 
officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrechter het 
een goedgelijkende foto vindt. Zorg dus voor voldoende contrast. En geen gezichten van te grote afstand of 
groepsfoto’s. Gekke bekken trekken is leuk, maar niet voor deze foto’s. Een slechte foto kan voor de 
scheidsrechter een reden zijn om je niet mee te laten spelen. Voorkom dit en upload een goede foto! 
 
Alle spelerpassen zijn eigendom van de KNVB en binnen de vereniging wordt hier op een professionele 
manier mee omgegaan door de mensen die toegang hebben tot bovengenoemde KNVB app. Ook is er de 
oude, vertrouwde "voetbal.nl"app. Hier kunnen (groot)ouders en spelers de verrichtingen van het team 
volgen.  
 
Leeftijdscategorieën 
De volgende leeftijden staan er voor de teams: 
JO-019/MO-019:  geboren tussen  1-1-1998 en 31-12-1999 
JO-017/MO-017:  geboren tussen  1-1-2000 en 31-12-2001 
JO-015/MO-015:  geboren tussen  1-1-2002 en 31-12-2003 
JO-013/MO-013:  geboren tussen  1-1-2004 en 31-12-2005 
JO-011/MO-011:  geboren tussen  1-1-2006 en 31-12-2007 
JO-09/MO-09:   geboren tussen  1-1-2008 en 31-12-2009 
Mini’s:         geboren tussen  1-1-2010 en 31-12-2011 
 
Nieuwe jeugdleden worden aan de hand van hun leeftijd in een leeftijdscategorie ingedeeld in het laagste 
team. In de winterstop wordt geëvalueerd of deze speler/speelster in een ander team kan worden 
geplaatst. Een ieder die zich heeft aangemeld voor juni en geboren is voor 1-1-2007 speelt in de 
najaarscompetitie, mits er voldoende spelers zijn voor een team en er voldoende begeleiding is. Bij de JO-
09/MO-09 zal definitieve plaatsing wat langer op zich laten wachten omdat er in het begin van het seizoen 
altijd een groot aantal nieuwe spelers/speelsters zich aanmeldt.  
Daardoor kan, afhankelijk van het aantal JO-09/MO-09 en mini’s en de beschikbare leiding, in december 
eventuele herschikkingen plaatsvinden en/of nieuwe teams worden samengesteld. Dan wordt bekeken of 
er genoeg 6-jarigen zijn om een nieuw JO-09/MO-09 team in te schrijven voor de competitie. Indien het niet 
mogelijk is een team samen te stellen zal er ook gedurende de voorjaarsreeks getraind worden. Voetballen 
voor meisjes is erg populair geworden, ook binnen onze vereniging. Inmiddels gaan we de competitie in 
met verschillende meisjes teams.  
 
Trainingen 
We gaan er vanuit dat iedereen met zijn eigen elftal meetraint. Iemand die zonder opgaaf van reden niet 
komt trainen loopt het risico de volgende wedstrijd op de bank te zitten.  
Bij de JO-019/MO-019 is het mogelijk dat jongeren in verband met hun studie niet aan de trainingen bij 
onze vereniging kunnen deelnemen. Hiervoor is altijd een oplossing voorhanden. Informatie hierover is bij 
de trainers van het betreffende team te verkrijgen.  
 
Het afmelden van trainingen geschiedt telefonisch via de trainer en/of jeugdleiders van het desbetreffende 
elftal. Afmelden geschiedt NIET via andere spelers/speelsters. Alle veldtrainingen vinden plaats op het 
voetbalveld aan de Dorpsstraat 35 te Kerk-Avezaath. 
Natuurlijk is het altijd mogelijk dat door weersomstandigheden trainingen worden afgelast.  
 
Bij alle pupillenteams geldt dat er altijd iemand van het begeleidingsteam aanwezig is in de kleedkamer 
bij het omkleden en douchen. 
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Aanvangstijden trainingen  

   

JO17-1 maandag en woensdag    19.45 - 21.15 uur 

JO17-2 maandag en donderdag    19.00 - 21.15 uur 

MO19-1 maandag en woensdag    19.45 - 21.00 uur 

JO15-1 dinsdag en donderdag    18.30 - 19.45 uur 

MO15-1 maandag en woensdag    19.45 - 21.00 uur 

JO13-1 dinsdag en donderdag    18.30 - 19.45 uur 

JO13-2 dinsdag en donderdag    18.30 - 19.45 uur 

JO11-1 dinsdag en donderdag    18.30 - 19.30 uur 

JO11-2 maandag en woensdag    18.30 - 19.30 uur 

JO9-1  woensdag      18.30 - 19.30 uur 

JO9-2  woensdag      18.30 - 19.30 uur 

JO9-3  woensdag      18.30 - 19.30 uu 

JO7-1  woensdag       18.00 - 19.00 uur 

 

Keepers maandag      18.00 - 19.30 uur 

   
 
 
Op dinsdag en donderdag moeten de kleedkamers 1 en 2 om 19.45 uur leeg en schoon zijn zodat de 
senioren van de kleedkamers gebruik kunnen maken. 
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Trainers en leiders 
 
Begeleidingsteam JO17-1 
Trainer    Diederik de Graaf     06-49657324 
Ass. trainer   Niels van der Zee     06-18409110 
    Juul Brinks      06-29148019 
Leidster    Lenie van Laviere     06-54301230 
  
Begeleidingsteam JO17-2 
Trainer    Jan van Os      06-10165910 
Ass. trainer   Marco van Bemmel     06-55358599 
Ass. trainer   Denny Nelissen     06-29997299 
Leider     Tom Nak      06-54212345  
 
Begeleidingsteam MO19-1 
Trainer    Eric Wellner   0344-682552  06-10398841 
Ass. trainer   Heidi Blom   0344-682558  06-46721543   
Leider    Martin Verbeek   
  
Begeleidingsteam JO15-1 
Trainer    Gijs van Mourik     06-40779378 
Ass. trainer   Thiemo van Mourik     06-40262758 
 
Begeleidingsteam MO15-1 
Trainer    Harrald de Kruijf     06-30970848 
Trainer    Remco Escherich     06-18289246 
Ass. trainer   John Jansen      06-57558667 
Leider    Mariette van Gelderen      
 
Begeleidingsteam JO13-1  
Trainer    Joost Bron      06-53690192 
Trainer    Edwin Versluis     06-46061301 
Ass. trainer   Lieke Wellner  
 
Begeleidingsteam JO13-2 
Trainer    Bert Loen      06-53625264 
Trainer    Marco Boot      06-57948129 
 
Begeleidingsteam JO11-1 
Trainer    Tommy Loen      06-34502114 
    Bas van de Boogaard     06-23279903 
 
Begeleidingsteam JO11-2 
Trainer    Miranda Woelders     06-53712030 
Ass. trainer   Lars Ketting   0344-617905  06-37417429 
    Perry van der Greijn     06-10300615 
      
 
Begeleidingsteam JO9-1 
Trainer    Maicel van Vulpen     06-54674441 
    Arno van Ommeren     06-42987228 
 
Begeleidingsteam JO9-2 
Trainer    Micha Hoppenbrouwers    06-28202954 
Ass. trainer   Deny Gennissen     06-11918890 
 
 
 
 
 
Begeleidingsteam JO9-3 
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Trainer    Babet Baauw     06-53181949 
    Simone Wellner    06-10300615 
Ass. trainer   Noa Walstra 
 
Begeleidingsteam JO7-1 (mini's) 
Trainer   Hans Bel     06-25400991 
 
Keeperstrainers  Jan Schimmel     06-11739778 
    Tommy  Loen     06-34502114 
    Peter Tober     06-48333358 
 
 
Voetbaltechnisch jeugd coördinator pupillen:        
     
Trainers, Leiders en Teamsecretariaat 
 
Veel van onze trainers zijn in het bezit van een diploma van de KNVB. Het is voor ons als vereniging 
belangrijk dat trainers weten hoe ze met kinderen om moeten gaan en welke oefenstof past bij de leeftijd 
van het kind. Hierbij verwijzen wij u ook naar de gedragscode Teisterbanders welke te vinden is op onze 
website vanaf januari 2018.Hieronder staat een korte inleiding over ons protocol Gedragscode:  
Normale omgangsvormen zijn voor ons vanzelfsprekend. Eigenlijk zou je die niet hoeven op te schrijven. 
Maar toch vinden wij het verstandig om de belangrijkste omgangsvormen, de spelregels die wij onderling in 
de vereniging hanteren, op papier te zetten. Om nieuwe leden te laten zien hoe wij met elkaar zorgen voor 
de unieke sfeer op Sportpark De Woerd. Voor bestaande leden om elkaar te helpen herinneren wat we wel 
en wat we niet van elkaar kunnen verwachten. Voor de ouders en verzorgers van onze jeugdleden om hen 
te informeren over onze regels.  
In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep 
nog aparte afspraken opgenomen.  
Wij gaan ervan uit, dat iedereen die betrokken is bij Teisterbanders, als (toekomstig) lid, als vrijwilliger, als 
begeleider, leider, trainer of scheidsrechter en iedereen die betaald bij Teisterbanders wil werken, van de 
gedragscode op de hoogte is en deze ook naleeft. De code geldt ook voor onze toeschouwers en 
stagiaires. Daarnaast is er van alle trainers / begeleiders een VOG op de club aanwezig.  
Natuurlijk, bij voetballen hoort ook het met elkaar dollen, elkaar plagen. En natuurlijk, bij opgroeien hoort 
het zoeken naar de grenzen en daarbij ga je er soms ook overheen. De één wat vaker dan de ander. Dat 
begrijpen wij, dat hoort bij een vereniging, dat hoort bij opgroeien. Maar als dat te vaak gebeurt of leidt tot 
ongewenste situaties, grijpen we in en nemen we maatregelen. We noemen dit de sancties. Die vindt je als 
bijlages terug op onze website.  
Teisterbanders is een club, waar we elkaar kunnen en durven aanspreken op elkaars gedrag. Waar we 
elkaar helpen de grenzen te bewaken. En waar we mensen die de grens passeren, helpen om dat een 
volgende keer niet meer te laten gebeuren. Op deze manier proberen we een fijne, sportieve en veilige 
voetbalclub voor alle leden te zijn.  

  
Toch willen wij u hierbij laten weten wat u als ouder/verzorger wel en niet mag verwachten van de 
begeleiders van een jeugdteam:  
 
Trainer is: 

• geen Louis van Gaal; 
• geen kinderoppas; 
• geen kinderopvang: na de training moet een kind door de ouders worden opgehaald en de ouder 

moet niet denken ”och, die trainer is er toch dus ik kan wel wat later komen”; 
• geen psychiater, geen probleemoplosser; 
• geen chauffeur om kinderen naar huis te brengen; 
• bezig met kinderen en probeert hun balvaardigheid en voetbalkennis bij te brengen; 
• teambuilder zodat het gehele team gaat presteren; 
• troosten bij verloren wedstrijden; 
• opvoedkundige: samen spullen en materialen opruimen op de plaats waar ze horen; 
• samen met leider verantwoordelijk voor het opruimen van kleedkamers. 
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Ass. Trainer: 
• ondersteunt de trainer met al zijn/haar werkzaamheden. 

 
 
Leider: 

• ondersteunt de trainer; 
• regelt vervoer naar wedstrijden; 
• zorgt voor verzorging/waterzak; 
• houdt toezicht en is de trainer behulpzaam;  
• zorgt voor een attentie als een kind langere tijd afwezig is door ziekte; 
• verricht soms ook de werkzaamheden van het teamsecretariaat;  
• zorgt voor een scheidsrechter; 
• zorgt er voor dat de tenues worden gewassen. 
 
 

Teamsecretariaat: 
• houdt zich niet bezig met de opstelling; 
• vult de wedstrijdformulieren in, thuis en uit; 
• is gastvrouw/-heer voor de bezoekende club; 
• zorgt voor kaartjes met betrekking tot de wedstrijden; 

 
 
Afmelden wedstrijden 
 
Probeert u, als ouder(s), er aan mee te werken dat uw kind zoveel mogelijk deel kan nemen aan 
wedstrijden. Mocht uw kind niet kunnen deelnemen, om welke reden dan ook, wilt u dan uw kind afmelden 
voor vrijdagavond 19.00 uur bij de leider van het team. Te laat of niet afmelden kan een tekort aan spelers 
opleveren voor de betreffende wedstrijd. 
 
Verzorging 
 
Als uw kind kleine fysieke problemen heeft, is er de mogelijkheid om dinsdag en donderdag tussen 19.30-
21.00 het probleem te bespreken en of te laten behandelen. Overleg dit met de trainer/leider van het elftal 
van je kind De verzorger van de selectie-elftallen is dan aanwezig, maar voor de zekerheid kunt u het beste 
van tevoren even bellen. Voor de duidelijkheid: bij serieuze problemen kunt u uiteraard het beste uw 
huisarts raadplegen. 
 
 
Verzamelen bij uitwedstrijden 
 
Het verzamelen van de spelers/speelsters voor de uitwedstrijden vindt plaats bij de kantine op het 
voetbalveld. Het verzamelen vindt niet plaats aan de straat, daar dit te gevaarlijk is. Wilt u uw kind 
hierop streng attenderen. Wij doen dat ook als vereniging. Tevens dient u uw auto te parkeren op het 
parkeerterrein en niet aan de straat. Dit geldt ook voor het afzetten van kinderen. 
 
 
Meerijden naar uitwedstrijden 
 
Voor het vervoer naar de uitwedstrijden maken we gebruik van onze supporters. Bij de wat hogere elftallen 
zal vaak gebruik worden gemaakt van een zogenaamd rijschema. Dit schema wordt gemaakt door de 
leider in samenspraak met de ouders. Mocht u onverhoopt op de geplande datum verhinderd zijn dient u 
zelf voor vervanging te zorgen. Dit kan eventueel door te ruilen. Indien uw kind door omstandigheden 
eerder bij een voetbalwedstrijd weg moet dient u dit voor aanvang van de wedstrijd aan de leider te melden 
zodat daar rekening mee gehouden kan worden. U dient zelf uw kind, bij een uitwedstrijd, op te halen of 
voor vervoer te zorgen. Dat is niet de taak van de leider of trainer. 
 
 
 
 
 
Vervoer van/naar het voetbalveld 
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Wilt u er voor zorgen dat de fiets van uw kind voorzien is van een goede verlichting en uw kind er op wijzen 
er ook gebruik van te maken! Zorg ervoor dat hij/zij goed te zien is. Voor ons als vereniging staat veiligheid 
voorop. 
 
 
Supporters 
 
Ouders/verzorgers die hun kinderen komen aanmoedigen dienen zich tijdens de voetbalwedstrijd achter de 
omheining te staan. Voor wat betreft deJO-09/MO-09 en JO-011/MO-011: er mogen geen toeschouwers 
langs de middenlijn staan, ook geen trainers of leiders. Hier staat alleen een trainer of leider van het team. 
Ook mogen er vlak voor de wedstrijd en in de rust geen ouders in de kleedkamer zijn.  
 
 
Doelpuntenvergoeding 
 
Wij verzoeken ouders/verzorgers/oma’s en opa’s kinderen niet met geld te belonen als hij of zij een 
doelpunt heeft gemaakt. In de afgelopen seizoenen is door ons opgemerkt dat dit wel eens gebeurt. Er 
ontstaat dan een situatie dat ieder kind voor een eigen doelpunt gaat en geen bal meer afspeelt naar een 
medevoetballer. Hierdoor is er geen sprake meer van een teamsport. Betalingen horen in het 
amateurvoetbal niet thuis. 
 
 
 
Gele en rode kaarten – Alternatieve straffen 
 
Tijdens een voetbalwedstrijd kan het gebeuren dat je van de scheidsrechter een gele of een rode kaart 
krijgt. Dit heeft een tijdstraf (gele kaart) of schorsing (directe rode kaart) tot gevolg. De eventuele kosten 
van de kaart worden door de speler zelf betaald. Onze vereniging doet mee aan de regeling alternatieve 
straffen van de KNVB en verwacht van de spelers dat zij zich hieraan onderwerpen. 
Dit betekent dat bij een schorsing van maximaal vier wedstrijden de speler wel mag voetballen, maar op 
onze accommodatie taken uitoefent. Dit kan zijn het fluiten van een wedstrijd, schoonmaken van de 
kleedkamers, lijnen trekken op de velden of kantinedienst. Het aantal uren wordt vastgesteld door de 
KNVB, hiervoor geldt de door de scheidsrechter gebruikte strafcode en wordt ook gecontroleerd. Om het 
team niet te duperen zal de speler de alternatieve straf moeten uitoefenen. 
 
 
Strafmaatregelen 
 
We leven in een maatschappij waarin iedereen, dus ook kinderen, een eigen mening mogen hebben en 
deze ook mogen uiten. 
Toch is het vooral voor kinderen moeilijk te bepalen hoever ze kunnen en mogen gaan, ook is het voor 
volwassenen moeilijk een streep te trekken van “tot zover en niet verder”. Wat voor de één normaal is, is 
voor de ander kwetsend. Het is moeilijk hier één lijn in te trekken. 
 
Binnen de jeugdafdeling van V.V. Teisterbanders mogen kinderen ook hun zegje doen, maar soms gaan ze 
te ver, waardoor andere kinderen gedupeerd worden. Trainers geven in een onhoudbare situatie soms 
straftrainingen in de vorm van rondjes lopen, stoppen eerder met het geven van de training of stoppen per 
direct met hun vrijwilligerswerk. Dit zijn zaken, die wij als Jeugdcommissie zeer zwaar opnemen.  
 
Wij als Jeugdcommissie, hebben onze gedachten over dit soort problemen laten gaan en zijn tot de 
volgende maatregelen gekomen: 
 
Een kind dat: 

• zich onbeschaafd gedraagt richting de begeleiders, medespelers  of kaderleden; 
• de trainingen zodanig verstoort dat er een onwerkbare situatie ontstaat; 
• tijdens wedstrijden zich misdraagt richting scheidsrechter/grensrechter of tegenstander 
 

zal daarvoor een waarschuwing van zijn trainer / begeleider krijgen. 
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Deze zal het geconstateerde doorgeven aan de Jeugdcommissie. De jeugdcommissie zal dit melden aan 
het hoofdbestuur, waarna door goedkeuring van het hoofdbestuur een brief met eerste waarschuwing door 
het hoofdbestuur verstuurd zal worden aan ouders/verzorgers en speler. Hierbij wordt de 1e “gele kaart“ 
toegewezen waarbij de speler tevens 1 week wordt uitgesloten van deelname aan wedstrijd en trainingen. 
 
Indien bovenstaand gebeuren een 2e maal voorkomt zal een 2e “gele kaart” worden gegeven. Ook dit zal 
schriftelijk door het hoofdbestuur bevestigd worden richting de betreffende speler. Tevens worden de 
ouders uitgenodigd voor een gesprek in de bestuurskamer met het bestuur van de Jeugdcommissie. Als de 
speler een 2e “gele kaart” ontvangt dan wordt de speler geschorst voor 4 competitiewedstrijden, inclusief de 
trainingen, tussen deze 4 wedstrijden. In totaal krijgt de speler een toegangsverbod tot ons complex van 3 
volle weken. 
De gegeven kaarten blijven "staan" voor de duur van een heel jaar. 
 
Bij een 3e “gele kaart” volgt automatisch een “rode kaart” en na overleg verzoekt het hoofdbestuur de 
betreffende speler vriendelijk, doch dringend, zijn of haar lidmaatschap van VV Teisterbanders te 
beëindigen. Als een speler 3 maal gewezen moet worden op zijn of haar wangedrag dan hoort deze niet 
thuis bij onze vereniging. 
 
In uitzonderlijke situaties kan van bovenstaande afgeweken worden waarbij het hoofdbestuur te allen tijde 
gemachtigd is om andere maatregelen te nemen, dit staat beschreven in de Gedragscode Teisterbanders, 
welke in januari 2018 op onze website vermeld staat.  
 
 
Voetballen en trainen bij andere verenigingen 
 
Wij hebben het afgelopen seizoenen vernomen dat kinderen, die lid zijn van onze vereniging, voetballen of 
trainen bij andere verenigingen. Jammer dat dit in het geheim gebeurt en hier geen openheid over is. 
  
Wij willen u erop wijzen dat als uw zoon/dochter geblesseerd raakt, een arm/been breekt  of erger hij/zij 
niet is verzekerd, VV Teisterbanders niet aansprakelijkheid is en er kan geen beroep worden gedaan op 
onze verzekering bij de KNVB.  
Uw zoon/dochter wordt door de KNVB direct geschorst, omdat er door het spelen van een voetbalwedstrijd 
bij een andere vereniging gefraudeerd wordt met wedstrijdgegevens. Een KNVB-lid mag slechts voetballen 
bij één vereniging. Ook de andere vereniging heeft in dit geval een groot probleem. 
 
Wij vragen u als ouders/verzorgers dan ook dringend niet mee te werken aan dit soort praktijken. Wilt uw 
zoon/dochter een keer trainen bij een andere vereniging, omdat het niet meer bevalt bij onze vereniging en 
wilt kijken hoe het elders is geef het a.u.b. door aan iemand van de Jeugdcommissie.  
Maar denk eraan dat hij/zij niet verzekerd is! 
Natuurlijk willen wij wel altijd weten waarom een kind bij een andere vereniging gaat kijken.    
 
Consumpties / Roken 
 
Iedereen weet dat deze zaken niets bijdragen tot een sportievere prestatie. De jeugdcommissie deelt hierbij 
mede dat aan spelers uit de JO-017/MO-017 + JO-019/MO-019 en de lagere teams geen alcohol zal 
worden geschonken in de kantine. Roken is verboden voor en tijdens de wedstrijden, dus ook in de 
kleedkamers en de dug-out. 
Het Hoofdbestuur heeft besloten dat er vanaf 1 januari 2004 op zaterdag voor 13.00 uur geen alcohol wordt 
geschonken. 
 
Sponsoring 
 
Als er belangstelling is voor sponsoring kunt u contact opnemen met de PR afdeling of iemand van de 
Jeugdcommissie. Elke vorm van sponsor- of fondsenwerving buiten de jeugdcommissie om zijn niet 
toegestaan. De jeugdcommissie streeft ernaar om de benodigde spullen (kleding e.d.) zo goed mogelijk 
over alle teams te verdelen. De jeugdcommissie is altijd blij met sponsors maar het moet wel goed 
aangepakt worden. Gesponsorde spullen, zoals kleding, tassen en ballen worden eigendom van VV 
Teisterbanders. Bij de verdeling wordt, indien mogelijk, altijd rekening gehouden met een relatie tussen een 
sponsor en een team. 
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Activiteiten 
 
Voor het a.s. seizoen zullen door de Activiteitencommissie weer diverse activiteiten naast het 
voetbalgedeelte georganiseerd worden. Via een persoonlijk schrijven wordt u daarvan op de hoogte 
gehouden. 
De volgende activiteiten zullen zeker worden georganiseerd: 

• Pepernotenactie; 
• Sinterklaas; 
• Paaseieren zoeken; 
• Jeugdreis; 
• Seizoensafsluiting (slotdag); 
• Sponsorloop. 

 
Hebt u nieuwe ideeën dan kunt u die deponeren bij de leden van de Activiteitencommissie of in de 
ideeënbus in de kantine. Bij sommige teams wordt ook door de leiding zelf, in overleg met de 
Jeugdcommissie, activiteiten georganiseerd. Een aantal van deze activiteiten worden mede mogelijk 
gemaakt door sponsoring uit het bedrijfsleven, maar ook door privépersonen.  
Als er belangstelling is voor sponsoring van een van deze activiteiten kunt u contact opnemen met de PR-
afdeling of iemand van de Jeugdcommissie. 
 
Lentefeest 
 
Het lentefeest wordt al ruim dertig jaar georganiseerd door vrijwilligers van v.v Teisterbanders. Wat in de 
jaren '70 ooit begonnen is met een rommelmarkt is inmiddels uitgegroeid tot een driedaags festival met 
nationale topartiesten en uiteraard nog steeds de traditionele braderie. 
 
Het evenement vindt altijd plaats op en om de accommodatie van de voetbalvereniging en de opbrengsten 
van het feest zijn dan ook bedoeld om de accommodatie te onderhouden zodat de plaatselijke jeugd lekker 
kan blijven voetballen. 
Traditiegetrouw vindt Het Lentefeest ieder jaar plaats tijdens het derde weekend van april en biedt 
tegenwoordig plaats aan zo'n 3.000 bezoekers per dag.  
 
Gedurende de voorbereiding/afbouw rijdt er zwaar materieel over het terrein, ook tijdens trainingsavonden. 
Het kan voorkomen dat trainingen daardoor geen doorgang kunnen krijgen. Mocht dit voorkomen, dan zal 
met het team een passende oplossing (mits noodzakelijk)  worden gezocht. 
 
De lentefeestcommissie stelt het (zeer) op prijs als de JO-017/MO-017 en JO-019/MO-019 een handje 
helpen voor/na hun training gedurende de op/afbouw van Het Lentefeest. 
 
Problemen 
 
Hebt u of uw kind problemen over het voetbalgebeuren, blijf daar niet mee rondlopen. U kunt te allen tijde 
met uw problemen terecht bij de jeugdleiders van het betrokken elftal. Mocht dit geen bevredigende 
oplossing geven dan kunt u zich wenden tot één van de leden van de Jeugdcommissie. Horen wij niets dan 
nemen we aan dat alles goed is. 
 
 
Kantine 
 
Ons sportcomplex heeft de beschikking over een moderne kantine. Tijdens wedstrijden staan er altijd 
kantinemedewerkers voor u klaar om u te bedienen van een kopje koffie of frisdrank. Op zaterdag en 
zondag is er de mogelijkheid een frietje, kroket, tosti, e.d. te eten.  
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Wet bescherming persoonsgegevens 
 
Zoals u waarschijnlijk weet bestaat er een wet waarin beschreven staat welke gegevens wel of niet gebruikt 
mogen worden. 
Iedereen, die lid is van een voetbalvereniging, is ook lid van de KNVB. Deze organisatie heeft het recht de 
gegevens van al haar leden te gebruiken en door te geven aan die instellingen, waarvan zij vinden dat die 
deze gegevens mogen gebruiken. 
Het kan dus voorkomen dat u als lid van VV Teisterbanders post ontvangt, waarvan de afzender uw adres 
heeft verkregen via de KNVB. 
 
Wij kunnen daar als vereniging niets aan doen. 
 
Wilt u niet dat de KNVB uw adresgegevens doorgeeft aan andere instanties dan kunt u dit schriftelijk 
kenbaar maken bij de KNVB. 
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