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Welkom  
 

 

 
Augustus 2019, 
 
Hallo spelers, leiders, trainers, supporters van VFC, 
 
Dit informatieboekje is een handleiding voor allen, betrokken bij VFC aangaande regels, 
verplichtingen, communicatie, (neven)activiteiten en sportiviteit. 
 
Welkom bij voetbalvereniging VFC, de Vlaardingsche Football Club.  
VFC is opgericht op 28 oktober 1913 en is de oudste voetbalvereniging van Vlaardingen. VFC 
bestaat nu dus al bijna 106 jaar.  
VFC speelt sinds 1943 haar wedstrijden op het sportcomplex aan de Sportlaan in de wijk 
Vlaardingen Ambacht. 
VFC is gehuisvest in een schitterend nieuw clubgebouw met moderne kleedkamers (13 
augustus 2011). De club beschikt over een ruime kantine en een tribune in de karakteristieke 
VFC- stijl. Er wordt gevoetbald op twee kunstgrasvelden en een veld met natuurgras.  
 
Voetbal is uiteraard de belangrijkste activiteit bij VFC (de jeugd op zaterdag en de senioren 
op zaterdag en zondag), maar het gehele jaar door worden er door de jeugdcommissie 
nevenactiviteiten georganiseerd. Komende seizoen gaat er begonnen worden met een 
zaterdag 2 senioren elftal en in de toekomst gaan ook jeugdteams wellicht een keer op een 
zondag spelen. 
 
In dit boekje is allerlei informatie te vinden die voor nieuwe leden en vrijwilligers van belang 
kan zijn. Tevens krijgt men een goed beeld over de gang van zaken van alle activiteiten bij 
VFC.  
 
 Alle actuele informatie is voor iedereen beschikbaar op de website van VFC: 
www.vfcvlaardingen.nl. Deze website is sinds 1 oktober 2017 actief geworden.   
of via Facebook: 
 https://www.facebook.com/VlaardingscheFootballClub/ 
  
 
 
Met sportieve groet,  
 

De jeugdcommissie van VFC 
 
 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    
                  

http://www.vfcvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/VlaardingscheFootballClub/


4 

 

Ledenadministratie  

 
Lid worden. 
Het aanmelden dient u digitaal te doen ( www.vfcvlaardingen.nl  , onder menu VFC 
lidmaatschap   ( ledenadministratie@vfcvlaardingen.nl  ). Vanaf 12 jaar dient u een pasfoto 
aan te leveren, met op de achterzijde volledige naam + geboortedatum. De betaling dient via 
incasso te worden voldaan en u ontvangt per email een factuur ter kennisgeving.  Hiervoor 
vult u een speciaal formulier in. U vult ook een aanmeldingsformulier in.  Deze formulieren 
worden u per mail toegestuurd na aanmelding. Als u alles goed invult, kan inschrijving snel 
plaatsvinden. Als een formulier niet volledig is ingevuld kunt u niet worden ingeschreven. 
Indien er sprake is van betalingsproblemen, kan er eventueel een regeling getroffen worden. 
Daarover kunt u contact opnemen met  de penningmeester van VFC 
(penningmeester@vfcvlaardingen.nl ). De Gemeenten Vlaardingen , Schiedam en Maassluis 
bieden vanaf 1 maart 2017  (het Jeugdfonds sport & cultuur)  de mogelijkheid u te 
ondersteunen als u een laag inkomen heeft. Wilt U een gesprek of uitleg hierover dan kunt u 
zich wenden tot materiaaljeugd@vfcvlaardingen.nl  Uiteraard blijft uw privacy gewaarborgd.                                   
 

Nieuwe leden. 
Het gehele seizoen door kunnen nieuwe spelers zich aanmelden bij VFC. Een nieuw lid meldt 
zich eerst aan via de site www.vfcvlaardingen.nl : menu VFC submenu Lidmaatschap ( 
ledenadministratie@vfcvlaardingen.nl ).  Na contact met de Jeugdcommissie zal de speler 
enkele proeftrainingen volgen. Deze proeftrainingen worden bij de reguliere elftallen 
gebruikt om te bepalen in welk elftal het nieuwe lid geplaatst kan worden. Toezeggingen 
kunnen niet gedaan worden. Het kan zelfs zo zijn dat er geen plek is, op het niveau waar het 
kind zou kunnen spelen. Men kan er dan voor kiezen op de wachtlijst gezet te worden. De 
indelingen worden bepaald door overleg tussen jeugdcommissie, coördinatoren, leiders en 
trainers. 
 

Wijzigingen. 
Alle wijzigingen van uw persoonlijke gegevens (adres, e-mail, mobiel nummer) dient u zo 
snel mogelijk door te geven per mail aan Ledenadminstratie@vfcvlaardingen.nl   In de 
toekomst dienen de leden op de nieuwe website onder ‘mijn vfc’ zelf de wijzigingen door te 
voeren. Door juist te handelen voorkomt u misverstanden. 
 

Beëindiging lidmaatschap VFC. 
Beëindigen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk of per e-mail mogelijk. 
Stuur een e-mail, met vermelding van naam, geboortedatum en team naar 
ledenadministratie@vfcvlaardingen.nl . ( zie menu VFC submenu: Opzeggen ).  Indien een 
jeugdspeler wil stoppen, heeft VFC daar uiteraard begrip voor. VFC verzoekt echter om pas 
aan het eind van het seizoen te stoppen. Voetbal is een teamsport en tijdens het seizoen 
stoppen betekent dat het team in de steek gelaten wordt.  
 

Algemene regels met betrekking tot beëindiging van het lidmaatschap 
Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop. Bij 
opzeggen voor 1 juli zijn er geen opzegkosten. Bij opzeggen in de periode van 1 juli tot en 
met 15 september rekent VFC 35 euro administratiekosten voor de gedane opzegging. Zegt 
een lid na 15 september van het lopende seizoen op dan is de gehele contributie 
verschuldigd. Alleen bij calamiteiten kan het bestuur hiervan afwijken. 

http://www.vfcvlaardingen.nl/
mailto:ledenadministratie@vfcvlaardingen.nl
mailto:penningmeester@vfcvlaardingen.nl
mailto:materiaaljeugd@vfcvlaardingen.nl
mailto:ledenadministratie@vfcvlaardingen.nl
mailto:Ledenadminstratie@vfcvlaardingen.nl
mailto:ledenadministratie@vfcvlaardingen.nl
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   Contributiebedragen 

                           en overige kosten  
 
 
De contributiebedragen voor seizoen 2019- 2020 zijn: 
 
  Senioren                 € 230,- 
JO19 – junioren € 185,-  
JO17– junioren € 185,- 
JO15 – junioren € 185,- 
JO13 / JO12 € 170,-  ( pupillen ) 
JO10 / JO11  € 170,-  ( pupillen ) 
JO8  / JO9  
JO7/JO6 

€ 160,-  ( pupillen ) 
€ 160,- die gaan voetballen in een team 

G – junioren 
 

€ 185,- ( betalen geen vrijwilligersbijdrage  ) 
 

JO7/ JO6 €   70,- ( betalen geen vrijwilligersbijdrage   
( Kwekkertjes ).       

   

Vrijwilligersbijdrage. 
De contributiebedragen zijn exclusief de  (verplichte) vrijwilligersbijdrage (€ 30,-). 
De vrijwilligersbijdrage wordt bij gezinnen waarvan meerdere personen lid zijn van VFC 
slechts één maal berekend. Deze bijdrage is vanaf seizoen 2019 /2020 verhoogd !! 
Indien tijdens een seizoen door de speler of een ander lid van het gezin vrijwilligerswerk 
wordt verricht ten behoeve van de vereniging, wordt de vrijwilligersbijdrage het 
daaropvolgende seizoen niet in rekening gebracht. 

 

Boetes. 
In situaties waarbij spelers een boete van de KNVB hebben gekregen als gevolg van een rode 
of gele kaart tijdens een wedstrijd, zal deze boete door VFC aan de betreffende spelers 
doorberekend worden. Deze boetes gelden alleen bij de A- categorie ( JO19, JO17, JO15, 
JO13 ). Er worden daarbij geen extra kosten of administratieve bijdragen gerekend.  
 

Spelregeltoets. 
Tweedejaars B- spelers ( JO17 ) zijn verplicht hun spelregeltoets te maken. Als de toets niet is 
gemaakt wordt een boete door de KNVB opgelegd.  Deze boete komt voor rekening van het 
spelend lid . Je kunt dan pas spelen als de toets is afgerond. Spelers die de toets moeten 
maken, krijgen van de KNVB een mailtje met daarin het verzoek de toets te maken. Zorg dat 
je hem zo snel mogelijk maakt. Dat kan gewoon thuis door in te loggen op 
www.voetbalmasterz.nl.  
 

Kosten activiteiten. 
Een groot aantal activiteiten welke door de jeugdcommissie van VFC worden georganiseerd, 
worden gefinancierd uit de contributiebijdrage. Indien er voor een activiteit een extra 
bijdrage gevraagd wordt, zal dat vermeld worden. 
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     Maatschappelijke Stage  
                   ( CBS – stage / Mas- stage ) 

 
 
 
VFC biedt  de mogelijkheid om een maatschappelijke stage te doorlopen door 
vrijwilligerswerk te verrichten. Hier wordt dus ook geen vergoeding voor betaald ongeacht 
de stagevorm die men bij VFC uitvoert. De maatschappelijke stage heeft als doel ervaring op 
te doen. Daardoor zien jongeren wat vrijwilligerswerk opbrengt na hun inzet. Bovendien 
ervaren zij wat dat stukje kan bijdragen aan de maatschappij. Deze maatschappelijk stage 
wordt door sommige scholen van voortgezet onderwijs verplicht gesteld. 
De stagemogelijkheid geldt alleen voor VFC-leden. De stage-uren kunnen gemaakt worden 
door bijvoorbeeld een elftal te trainen, schoonmaken van kleedkamers in de middaguren, 
ondersteunen van de jeugdcommissie en/of tijdens toernooidagen extra hand- en 
spandiensten te verrichten. Ook het leiden van wedstrijden als scheidsrechter hoort tot de 
mogelijkheden. Ongeacht het aantal uur stage dat moet worden gelopen, verwacht VFC 
volledige inzet tot het eind van het seizoen. VFC geeft de ruimte en verwacht daar wat voor 
terug. 
 

 
 
Stage voor studenten in opleiding 

                                                     ( niveau 3 – niveau 4 ) 
 
In het seizoen 2019-2020 heeft VFC een Hoofd Jeugd Opleiding. Voor degenen die een 
opleiding volgen voor sport en bewegen op niveau -3 en niveau - 4 bestaat de mogelijkheid 
om bij VFC stage te lopen voor je toekomst. Mocht je een soortgelijke opleiding volgen dan 
bestaat deze mogelijkheid ook. Wil je stage lopen stuur dan een mail naar: 
jeugdcoordinator@vfcvlaardingen.nl. Na aanmelden zal er bekeken worden bij welk team je 
kan aansluiten. Dit kan een selectie team zijn, maar ook een regulier team.              

mailto:jeugdcoordinator@vfcvlaardingen.nl
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                            Teaminformatie 

 

 

Aantal teams 
In september start de competitie voor het seizoen 2019- 2020.  We gaan van start met  50 
jeugdteams, verdeeld over alle leeftijdsgroepen. 
 
JO19  ( A )   5 x geboren tussen 01-01-2001 en 31-12-2002       
JO17  ( B )   5 x   geboren tussen 01-01-2003 en 31-12-2004         
JO15  ( C )   5 x geboren tussen 01-01-2005 en 31-12-2006        
JO13  ( D )  
JO12  ( E ) 
JO11  ( E ) 

  5 x  
  3 x 
  5 x 

geboren tussen 01-01-2007 en 31-12-2007                     
geboren tussen 01-01-2008 en 31 -12 2008 
geboren tussen 01-01-2009 en 31-12-2009     

JO10  ( E )  
JO9    ( F ) 

  6 x 
  5 x 

geboren tussen 01-01-2010 en 31-12-2010 
geboren tussen 01-01-2011 en 31-12-2011     

JO8    ( F )  
JO7    ( F ) 
G- Junioren                                     
en                                    

  5 x  
  4 x  

geboren tussen 01-01-2012 en 31-12-2012  
geboren tussen 01-01-2013 en 31-12-2013  
voor leden met een verstandelijke beperking. 
 

JO7- JO6                                                     
   

Kwekkertjes  

Aantal spelers per team. 
Met de introductie van het nieuwe pupillenvoetbal volgt Nederland het voorbeeld van 
Engeland, Duitsland, Spanje en België.  Daarmee werken we aan meer dribbelen, schieten, 
samenspelen, scoren en dus meer spelplezier voor onze jeugd.  
 
Vanaf het seizoen 2017 / 2018 voetballen pupillen onder 8  ( JO8 ) en onder 9 jaar ( JO9 ) in 
de vernieuwde opzet: op een kwart voetbalveld, 6 tegen 6. In het seizoen 2016/2017 
speelden die leeftijdscategorieën nog 7 tegen 7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld 
sluit beter aan bij de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. VFC hanteert maximaal 
8 spelers bij de selectie en bij de reguliere elftallen 9 spelers. Ouders zullen nodig zijn om 
deze wedstrijdjes in goede banen te leiden.  
 
Vanaf het seizoen 2018 / 2019 voetballen de teams van onder 10, onder 11 met de nieuwe 
wedstrijdvormen. JO10 zal in de vernieuwde opzet 6 tegen 6 spelen  (2 x 25 minuten + aantal 
net als in de JO8/JO9 )). JO11 / JO12 gaat in seizoen 2019/2020 starten en zal op een half 
veld  8 tegen 8 spelen (2 x 30 min)  VFC hanteert bij 8 tegen 8 maximaal 10 spelers bij de 
selectie en bij de reguliere elftallen 11 spelers. Bij de JO13 t/m JO19 gaan we uit van 
maximaal 16 spelers per elftal. Mits het een Selectie team betreft dan kan hier van 
afgeweken worden conform het Jeugdbeleidsplan. 
 

Leiders. 
Bij ieder jeugdteam proberen we minimaal één, maar liefst twee leiders te hebben. De 
leiders zijn bij de wedstrijden verantwoordelijk voor o.a. de wedstrijdballen. Bij JO8 en JO9 
zijn ouders van het betreffende team in de meeste gevallen spelleider. Wij, als 
jeugdcommissie, verwachten dan ook dat bij ieder team ouder(s) bereid zijn te helpen. 
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Kwekkertjes:  
De eerste training gaat beginnen op woensdag 4 september 2019 ( 14.45 – 15.45 ) veld 1. Er 
wordt getraind tot eind november en (na de winterstop), van eind februari/begin maart  
(meestal is het de 1e woensdag na de voorjaarsvakantie) tot het eind van het seizoen. Voor 
vragen: kwekkertjes@vfcvlaardingen.nl . 
De kwekkertjes ( JO7+ JO6 ) spelen geen wedstrijden in competitieverband. Veel spelers van 
JO7 spelen wel wedstrijden als ze er aan toe zijn. 

          
Trainers. 
Alle jeugdteams trainen twee maal per week, met uitzondering van de lage JO8 /  J09 - 
pupillen en lage JO10 / JO11 -pupillen + J07/ JO6 ( mini’s/kwekkertjes ) welke 1x per week    
trainen. De trainingstijden die voor dit seizoen gelden, staan op de website: menu; 
Voetbalzaken onder het submenu “trainingen”. 
De trainingen van de jeugdteams worden verzorgd door gediplomeerde trainers (selectie-
elftallen)  junioren, senioren of ouders  of stagiaires in opleiding voor sport en bewegen of 
door MAS- stagiaires ( zie ook hoofdstuk “VFC verwacht hulp” ). 
 

Spelregels voor leiders en trainers: 
- Leiders en trainers vragen nooit een nieuw lid mee te doen in hun elftal, omdat ze 

toevallig spelers tekort komen. Vanuit de Jeugdcommissie /Coördinatoren zal worden 
aangegeven wanneer het is toegestaan. Er moet aan alle voorwaarden voldaan zijn. 
Dit is verzekeringstechnisch belangrijk. 

- Leiders en trainers regelen zelf geen spelers van andere elftallen. Hierbij wordt een 
uitzondering gemaakt  voor de selectie elftallen. Selectie-elftallen moeten wel altijd 
doorgeven aan de afmeldgroep op vrijdag welke spelers van lagere elftallen bij hen 
meedoen. 

- Leiders en trainers mogen niet op eigen initiatief aanvullen uit andere teams, terwijl 
ze voldoende spelers hebben om te spelen. 

- Leiders komen aanvullende spelers voor hun elftal bij VFC ophalen indien zij een 
uitwedstrijd hebben. Aanvullende spelers kunnen ook rechtstreeks naar de wedstrijd 
gaan, mits dit in het wedstrijdsecretariaat is doorgegeven. 

- Leiders en trainers laten geen spelers meespelen die niet in Sportlink zijn opgevoerd.  
- Mocht een spelend lid niet verschijnen tijdens trainingen en wedstrijden dan melden 

leiders en trainers dit bij de coördinator van hun geleding.  
- Het wegsturen van leden tussentijds van de training is niet toegestaan op basis van 

misdraging of geen juiste kleding voorschrift. Men dient dan te allen tijde de ouders 
te informeren. 

- Kinderen die zelfstandig van het terrein weggaan zonder toestemming van de leiders 
/ trainers en niet luisteren naar verzoek te blijven, zodra ze van het terrein zijn, vallen 
niet onder verantwoordelijkheid van VFC. Uiteindelijk kunnen de andere kinderen op 
het terrein van VFC niet zonder een verantwoordelijke alleen worden achter gelaten.  

- Ballen die bij trainingen of wedstrijden over de omheining verdwijnen dienen  
gehaald te worden. 

- Trainers zorgen ervoor dat ze op tijd van het veld af zijn voor de volgende trainingen. 
Iedereen wil graag op tijd beginnen. Mocht een ander de spullen overnemen zorg 
dan dat de ballenkar compleet is en communiceer dat goed met elkaar. Te vroeg 
trainen dan het trainingsschema is niet wenselijk. 

- Elk team dient de gebruikte doeltjes na de training terug op zijn plaats te zetten.  

mailto:kwekkertjes@vfcvlaardingen.nl
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- Het is niet toegestaan andere activiteiten te organiseren als de Jeugdcommissie al 
iets op deze datum heeft gepland. Dit geldt voor alle jeugdselectie en reguliere 
elftallen. Overleg dus vooraf! 

- Het is niet toegestaan op het veld met natuurgras te trainen. Bij hoge uitzondering 
kan hier van worden afgeweken. De jeugdcommissie beslist daarover.  

 
 
ONGEVALLEN  
Indien tijdens de wedstrijd een dusdanig letsel ontstaat waarbij ziekenhuisbezoek (CHP of 
SEH) zeer noodzakelijk is en de spelers aangeslagen zijn, adviseren wij de leiders de 
wedstrijd te laten staken wegens een ongeval. Advies aan de leiders is om deze beslissing 
zelf te nemen en niet aan de spelers over te laten. Dit kan grote impact hebben op het 
verdere verloop van een wedstrijd (emotionele reacties, korte lontjes etc). 
Staken wegens een ongeval moet altijd worden doorgegeven  liefst rechtstreeks aan Dirk de 
Romph (06-25373491) of indien niet bereikbaar aan Adri Kruithof (06-41842194). 
Bij twijfel over een beslissing kan altijd één van bovenstaande nummers of het VFC-nummer 
(010 4708903) worden gebeld.  

 
Trainingsvergoeding : Verstrekken vergoeding aan (jeugd)trainers reguliere teams. 
 
Er wordt bij VFC een bescheiden vergoeding verstrekt aan de trainers van de reguliere 
jeugdteams. Om de vergoedingen op de juiste manier, aan de juiste personen én tijdig te 
verstrekken hanteren wij de volgende regels: 
 

- Nieuwe trainers worden aangemeld door de Jeugdcommissie/Coördinatoren of zij 
melden zichzelf aan bij de trainersadministratie via trainersadm@vfclaardingen.nl  

- In de mail vermeldt u uw naam, team waaraan training wordt gegeven en evt. VFC 
pasnummer; 

- Indien u nog geen VFC-pas heeft, geeft  u dit aan en wordt er een pas voor u 
aangemaakt. 

- De vergoeding wordt alleen bijgeschreven op de VFC- pas. 

- *Na afloop van de maand waarin getraind is, stuurt u voor de 5e van de nieuwe  
maand een overzicht aan de trainersadministratie. In het overzicht vermeldt u op 
welke data en aan welk team de training is gegeven. LET OP: te laat insturen 
betekent geen vergoeding voor die periode. 

             Bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de trainersadministratie geeft u door. 

- Trainers die geen vergoeding hebben gekregen, omdat hun gegevens niet bekend zijn 
bij de trainersadministratie, worden direct doorverwezen naar degene die daar 
verantwoordelijk voor is geweest. 

-  Zodra een trainer is aangemeld ontvangt hij/zij ook de voorwaarden die gelden voor 
de betaling en  voorwaarden voor het verkrijgen van  trainerskleding. 

 
 

* VFC is een grote club met veel trainers. We kunnen geen individuele afspraken maken met 
de trainers over het bijschrijven van de vergoeding. Dit houdt in dat we ons strak houden 
aan bovenstaande regels. Niet gedeclareerd voor de 5e van de nieuwe maand? Dan geen 
vergoeding.  
Deze regels zijn vastgesteld door het bestuur en voor vragen kunt u zich alleen tot het 
bestuur van VFC wenden. Dus niet bij de trainersadministratie! 
 
 

mailto:trainersadm@vfclaardingen.nl
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Coördinatoren. 
Elke geleding (JO8 t/m JO19) heeft een of twee coördinatoren. Deze coördinatoren zijn het 
eerste aanspreekpunt voor trainers, spelers en/of ouders bij vragen of opmerkingen over 
gang van zaken binnen of rondom een team.   
Daarnaast kan een coördinator onderdeel van het “afmeldteam”  zijn en communiceren zij 
onderling en met betrokkenen aangaande afmelden en aanvullingen per team ( zie 
huisregels, afmeldprocedure ). Elke coördinator heeft een groeps-app met daarin de 
betreffende leiders/ trainers. 
 

Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. 
VFC verplicht alle leiders,  trainers en vrijwilligers een VOG-document aan te vragen en te 
overleggen aan VFC. Indien een trainer of leider of vrijwilliger nog niet in bezit is van een 
VOG, zal er contact opgenomen worden door commissie Sportiviteit en Respect om de 
aanvraag te begeleiden. Aan deze VOG zijn geen kosten verbonden. U krijgt via de 
sportiviteit en respect commissie een mail toegestuurd met een link voor de aanvraag! Zo 
niet vraag hier dan naar. 
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                 Wedstrijdinformatie  
 
 

Wedstrijdduur. 
Per leeftijdsgroep is door de KNVB vastgesteld hoelang een speelhelft duurt: 
JO19 - junioren          2 x 45 minuten                    JO12 - junioren  2 x 30 minuten                                                                       
JO17 - junioren          2 x 40 minuten                    JO11 - pupillen   2 x 30 minuten 
JO15 - junioren          2 x 35 minuten                    JO10 - pupillen   2 x 25 minuten  
JO13 - junioren          2 x 30 minuten                      JO9 – pupillen  2 x 20 minuten 
                                                                                      JO8 – pupillen  2 x 20 minuten 
G - junioren                2 x 30 minuten                      JO7 – pupillen  2 x 20 minuten 
                                                                                       
De  kwekkertjes ( JO6/ JO7) spelen hun wedstrijdjes ( uitzonderingen daargelaten ) nog niet 
in competitie verband. Soms spelen zij een vriendschappelijke wedstrijd tegen kwekkertjes 
van een andere vereniging in de regio. 

 

Bekercompetitie. 
De eerste wedstrijden na de zomerstop worden gespeeld in het kader van de KNVB 
bekercompetitie. Op 3 achtereenvolgende zaterdagen worden wedstrijden gespeeld tegen 
andere teams uit de bekerpoule. Alleen de winnaar van de bekerpoule gaat door naar de 
volgende ronde. De indeling gebeurt door de KNVB. In de categorieën JO8 / JO9/ JO10 wordt 

komend seizoen 2019 / 2020 GEEN bekercompetitie gespeeld en wordt na een aantal 

weekenden gekeken in welk niveau het team het beste past. 
 
 

Competitieopzet. 
Dit seizoen spelen zowel de junioren- als de pupillenteams na de bekerwedstrijden ( 3 ) een 
halve competitie tot aan de winterstop ( poule van 12 ovb ). Hierna volgt een indeling naar 
sterkte die na de winterstop in januari van start gaat ( poule van 12 ). Vanaf 18 januari 2020  
tot en met eind mei 2020 spelen zij zowel een uit- als een thuiswedstrijd tegen de andere 
teams uit de competitie. Dit geldt alleen voor alle jeugd teams behalve  de JO19-1,  
JO17-1 en JO15-1. 
 
De indeling voor de competitie vindt plaats op basis van de eindstand in de bekercompetitie.  
Als er toch een te groot niveauverschil is kunt hiervan een melding maken bij 
wedstrijd@vfcvlaardingen.nl. 
De verenigingen waar tegen gevoetbald wordt, komen allen uit de regio ( Waterweg, 
Rotterdam Noord, Rotterdam Zuid of het Westland ). Zeker bij de pupillenteams worden de 
wedstrijden gespeeld tegen verenigingen uit de directe omgeving van Vlaardingen. Bij de 
oudere leeftijdsgroepen en de selectieteams kan er sprake zijn van grotere reisafstanden. 

 

Afgelastingen.  
De weersomstandigheden kunnen zodanig zijn dat door de KNVB besloten wordt om het 
volledige wedstrijdprogramma niet door te laten gaan. Het kan ook voorkomen dat er geen 
sprake is van een algehele afgelasting, maar dat er door de weersomstandigheden toch 
wedstrijden (zowel uit als thuis) geen doorgang kunnen vinden. Zodra de jeugdcommissie op 
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de hoogte is van afgelaste wedstrijden zullen deze op de website vermeld worden. Dit is dan 
direct zichtbaar als de website geopend wordt 
 (www.vfcvlaardingen.nl , menu; home, submenu; nieuwsoverzicht). 

 
Wedstrijdwijzigingen  
Soms is er sprake van  een verandering van aanvangstijd, verplaatsing of geheel vervallen 
van een wedstrijd. Ook kunnen er wedstrijden worden ingelast (toegevoegd aan het eerdere 
programma) Deze wedstrijdwijzigingen staan altijd vermeld op de website en zijn te vinden 
onder menu Home, submenu Nieuwsoverzicht.  
 

Schaduwprogramma. 
Bij algehele afgelasting van het wedstrijdprogramma door de KNVB mogen er geen 
competitie- of bekerwedstrijden gespeeld worden. Bij VFC bestaat dan wel de mogelijkheid 
om op de beide kunstgrasvelden vervangende oefenwedstrijden te laten spelen. Daarnaast 
kunnen er ook uitwedstrijden met andere verenigingen afgesproken worden. Het totaal van 
de uit- en thuis oefenwedstrijden wordt het schaduwprogramma genoemd.  
Het schaduw programma wordt dus alleen gespeeld bij een algehele afgelasting door de 
KNVB.  
 

Oefenwedstrijden. 
De KNVB stelt het wedstrijdprogramma vast dat op zaterdag gespeeld wordt. Het kan daarbij 
voorkomen dat er voor een team geen wedstrijd is vastgesteld. Voor deze teams wordt 
indien mogelijk een oefenwedstrijd geregeld. 
Zelf een oefenwedstrijd aanvragen kan ook. Leiders of trainers dienen dan 2 weken van 
tevoren een mail te sturen naar wedstrijd@vfcvlaardingen.nl. Een thuiswedstrijd kan alleen 
doorgaan na toestemming via voornoemd mailadres. 
 

Wedstrijden in vakantieperiodes. 
Door de KNVB wordt slechts gedeeltelijk rekening gehouden met de diverse schoolvakanties. 
Daardoor kan het voorkomen dat op een zaterdag die aan het begin of aan het einde van 
een schoolvakantie valt toch competitiewedstrijden gepland staan. Tijdens de kerstperiode 
wordt er minimaal twee zaterdagen niet gevoetbald:  de zogenaamde korte winterstop.  

    

Overgang keepers. 
Het aantal teams van JO11/ JO12 is meer dan JO13. Dit komt o.a. doordat er bij JO13 
gespeeld gaat worden op een groot veld. Dat houdt in dat VFC jaarlijks te maken krijgt met 
(te) veel keepers in de JO13. Een passende oplossing is niet voorhanden. Helaas geldt dit 
tegenwoordig voor meer geledingen. 
 

Talento. 
Met ingang van seizoen 2017-2018 wordt er door een pilot groep met het speler 
volgsysteem Talento gewerkt. Er wordt gestreefd naar een gefaseerde invoering voor alle 
teams, waarbij VFC het belangrijk vindt om in de volgende fase met name enthousiaste 
trainers, leiders en ouders te betrekken. Met behulp van Talento kan de ontwikkeling op 
voetbalgebied van de kinderen goed gevolgd worden. Daardoor krijgen trainers een betere 
indruk op welk niveau spelers het beste kunnen voetballen. In het seizoen 2019-2020 zal  
verdere invulling worden gegeven aan dit systeem. 
 
 
 
 

mailto:wedstrijd@vfcvlaardingen.nl
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          Informatievoorziening  

 

 

 
De website van VFC wordt zoveel mogelijk dagelijks bijgehouden en bevat de meest actuele 
informatie….. 
 

Website. 
De website van VFC, te vinden op www.vfcvlaardingen.nl  , is de meest actuele bron van 
informatie voor alle leden van VFC. 
Actueel nieuws, maar ook alle wedstrijdwijzigingen en eventuele afgelastingen zijn zichtbaar 
onder Home submenu nieuwsoverzicht van de website. Ook wordt extra informatie zoals 
aankondigingen van andere activiteiten, tijdelijke wijzigingen in trainingstijden, oproepen 
voor hulp, etc. vermeld. Leiders en trainers worden vaak ook via een WhatsApp 
geïnformeerd. Deze informatie kan dan via een groepsapp gedeeld worden met 
verschillende elftallen. 
 

Facebook. 
Het laatste nieuws wordt ook gedeeld via Facebook. 
https://www.facebook.com/VlaardingscheFootballClub/ 

 

 
 
 
 

Teambakjes. 
In de commissiekamer c.q. het wedstrijdsecretariaat van VFC ( te vinden aan het begin van 
de gang bij de kleedkamers) staat een kast waarin voor ieder team een la beschikbaar is: het 
zogenaamde teambakje. In deze teambakjes wordt informatie neergelegd, die door de 
teamleiders uitgedeeld moet worden onder de spelers of ouders. Het is de bedoeling dat de 
teamleiders voor iedere wedstrijd hun teambakje legen. 

http://www.vfcvlaardingen.nl/
https://www.facebook.com/VlaardingscheFootballClub/
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           Sportiviteit & Respect 

 

 

 

              Normen en waarden op en rond het veld en buiten het VFC- complex 
 
Langzamerhand krijgen alle teams er mee te maken: agressie op en rond het voetbalveld. 
Helaas ontneemt dit spelers, ouders, scheidsrechters en overige vrijwilligers steeds meer het 
plezier bij wedstrijden.  
VFC heeft met het installeren van de commissie Sportiviteit & Respect en het uitgeven van 
het reglement “Gewoon Doen” al een duidelijk signaal afgegeven. De regels zijn duidelijk en 
heel simpel: ga respectvol om met leiders, spelers, vrijwilligers en eigendommen van VFC en 
van verenigingen waar je te gast bent. Lees het reglement “Gewoon Doen” door voor alle 
gedragsregels en eventuele sancties bij overtredingen. 
 
De regels van sportiviteit en respect gelden uiteraard niet alleen tijdens en rond de 
wedstrijden op zaterdag en zondag. Ook tijdens de trainingsavonden verwachten we dat 
dezelfde gedragsregels gehanteerd worden. VFC is natuurlijk niet in staat om 24 uur per dag 
7 dagen per week het gedrag van haar leden te volgen en eventueel te bestraffen, maar het 
spreekt voor zich dat van iedereen die betrokken is bij onze vereniging verwacht wordt dat 
zij zich in hun vrije tijd en tijdens het gebruik van de moderne media als Facebook, Twitter, 
Instagram  met respect gedragen naar anderen. 
 
Agressie naar de scheidsrechters is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Ook VFC wordt 
daar ieder seizoen mee geconfronteerd. Door het ministerie van VWS is het actieplan “Naar 
een veiliger sportklimaat” opgesteld waarbij fysieke agressie naar de scheidsrechter bij 
welke sport dan ook via het strafrecht afgehandeld wordt. Wij hopen dat VFC daar nooit 
mee te maken zal krijgen, maar ook wij willen duidelijk zijn dat agressie naar wie dan ook 
voor ons onacceptabel is. 
Mocht u bij een thuiswedstrijd het vermoeden hebben dat een wedstrijd uit de hand dreigt 
te lopen ? Laat iemand dat melden bij het wedstrijdsecretariaat zodat de jeugdcommissie 
hier tijdig een aantal maatregelen kan nemen. 
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Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Om 
dit te realiseren gelden de volgende regels op ons complex. 
 

1. Iedereen (spelers, begeleiders, bezoekers etc.) gaat binnen en buiten het 
veld in woord en daad op een respectvolle sportieve manier met elkaar om.  

 
Er wordt niet gevloekt, gescholden, gediscrimineerd of verwensingen geroepen met 
allerhande ziektes. Pesten, ruzies, vechtpartijen en wangedrag worden niet 
geaccepteerd. 

2. Alle betrokkenen gaan op correcte wijze om met de eigendommen van VFC 
en derden.  

Niets vernielen en blijf van andermans spullen af. Vandalisme en diefstal wordt niet 
geaccepteerd. Laat de kleedkamers en het complex netjes achter. 

3. Meld problemen.  

Spreek anderen aan die zich niet aan de regels houden. Geef je mening op de juiste 
plaats en tegen de juiste persoon. Indien iemand de regels overtreedt, is dat geen 
rechtvaardiging om zelf de regels niet op te volgen of om dit niet te melden. 

4. Accepteer beslissingen van de scheidsrechter.  

Ga niet met de scheidsrechter in discussie. Als je het niet eens bent met een 
beslissing maak dit op een correcte manier kenbaar. Toon discipline en 
verantwoordelijkheidsgevoel.  

5. De leiders en wisselspelers blijven buiten het veld en het publiek blijft altijd 
achter de hekken of op de tribune. 

Iedereen gedraagt zich sportief op en rond het speelveld. Supporters moedigen 
positief aan maar bemoeien zich niet met de wedstrijdleiding. 

6. NIX onder 18; gebruik alcohol met mate en geen drugs op het 
complex. 

 Alle drugs zijn op het complex verboden. Alcohol op tribune en in kleedkamers is 
verboden. Roken is vanaf het seizoen 2019/ 2020 ook verboden bij VFC.  VFC ROOKVRIJ!!!  

 
Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal veel voetbalplezier.  
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Procedure commissie Sportiviteit & Respect. 
 
De commissie Sportiviteit en Respect is het aanspreekpunt binnen VFC als het gaat om de 
normen en waarden die op en rond het veld gelden bij onze vereniging. Doel daarbij is dat 
iedereen zich veilig en welkom voelt bij VFC. De commissie houdt in de gaten of spelers, 
begeleiders en ouders respectvol met elkaar omgaan.  
De commissie doet dit op een preventieve en stimulerende wijze en zal waar nodig 
corrigerende maatregelen nemen. 
De commissie is te bereiken via sportiviteitenrespect@vfcvlaardingen.nl 
 
Escalatie op training: 

• Eerste aanspreekpunt is de trainer, welke lichte vergrijpen bespreekt en oplost. 

• Gaat het om repeterende escalatie, dan zal de commissie S&R een gesprek initiëren 
met speler(s), ouder(s) en begeleiding (trainer/leider/coördinator) na melding van de 
escalatie. 

• Bij repeterende gevallen geldt dat er een dossier wordt aangemaakt.  
  
Escalatie tijdens wedstrijd: 

• Eerste aanspreekpunt is de leider welke lichte vergrijpen bespreekt en oplost. 

• Gaat het om een zwaarder vergrijp, dan wordt direct gecommuniceerd naar 
commissie S&R. 

o Let op: Het moge duidelijk zijn dat in de eerste emotie een direct gesprek kan 
volgen met een bij de Jeugdcommissie of Coördinatoren aangesloten VFC-er. 

• Op basis van de aangeleverde gegevens, te weten verslag, naam, team, 
telefoonnummer en e-mail, zal de commissie S&R contact opnemen met 
betrokkenen en verder in behandeling nemen. 

• In geval van rode kaarten en excessen zal de speler een melding ontvangen van de 
KNVB dat hij of zij tot nader order (lees: tot het dossier helder is) niet kan deelnemen 
aan trainingen en wedstrijden.  

• Na de uitspraak van de tuchtcommissie (KNVB) wordt door de commissie S&R de 
zaken welke niet door de tuchtcommissie behandeld zijn of gedrag op de vereniging 
mogelijk een extra sanctie opgelegd. 

 
Wat doet de commissie S&R na de melding? 
 

• Bij elke melding wordt een dossier aangemaakt betreffende betrokken VFC lid. 

• Er wordt contact gelegd met betrokkenen om de hele situatie helder te krijgen en 
vast te kunnen leggen in het dossier.  

• Bij een zwaar vergrijp zal de commissie S&R direct een sanctie opleggen, hangende 
het verdere traject. 

 
Sancties: 
Alleen de KNVB en Commissie S&R zijn gerechtigd om straffen en schorsingen op te leggen 
aan VFC leden.  
 
Ouder/verzorgers van jeugdspelers worden te allen tijde geïnformeerd. Indien een gesprek 
noodzakelijk is zal er bij spelers onder de 18 jaar verplicht een ouder/verzorger aanwezig 
moeten zijn. Mits de S en R beslist dat dit de voortgang van een versnelde oplossing of 
verbetering noodzakelijk is dit zonderouders te doen. Vanuit VFC is een afgevaardigde 
aanwezig van de commissie S&R en een coördinator of trainer/leider of bestuurslid. 
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Communicatie: 
 
De commissie S&R volgt altijd volgende procedure: 
 

• Aanleggen van een dossier.  

• Communiceren met betrokkenen binnen de afgestemde periode. 

• Initieert afspraak met betrokkenen. 

• Verantwoordelijk voor de besluitvorming. 

• Verantwoordelijk voor een schriftelijke terugkoppeling naar betrokkenen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Melding (verslag, 
naam, tel, e-mail) 

en aanmaken 
dossier

Communicatie met 
betrokkenen 

Vastleggen 
afspraken en 

communiceren

Maandelijks overleg 
met coordinator 

aangaande dossiers

Achteraf evaluatie 
en toezien op 

naleving afspraken.
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Vertrouwenscontactpersonen VFC  
  

Binnen VFC hebben we de commissie Sportiviteit en Respect. Daarnaast hebben we sinds 
eind vorig seizoen 2017-2018 ook twee vertrouwenspersonen (VCP) aangesteld. Dit zijn 
Anita van Pelt en Harry Breur. Zij hopen van ganser harte dat u hen nooit hoeft te bellen. 
Mocht dit wel zo zijn dan verzoeken wij u Anita van Pelt te bellen en in tweede instantie 
Harry Breur. U kunt ook een mailtje sturen naar sportiviteitenrespect@vfcvlaardingen.nl met 
het verzoek om u te benaderen. 
 
Anita van Pelt is al een aantal jaren secretaris van de commissie Sportiviteit en Respect en 
sinds kort ook aangesteld als vertrouwenscontactpersoon voor VFC.   
Zij heeft een eigen praktijk in coaching/counseling en heeft gewerkt als stress counselor en 
vertrouwenspersoon voor een groot internationaal bedrijf. Naast haar eigen ervaring en 
opleidingen heeft zij samen met Harry Breur de cursus vertrouwenscontactpersoon gevolgd 
bij het NOC*NSF.  
  
In het nieuws horen en zien we de meest vreselijke dingen over seksuele intimidatie, 
discriminatie en pesten etc.  De landelijke aandacht hiervoor is een goede verandering. 
Want willen wij allemaal niet veilig, sportief en respectvol kunnen sporten? Binnen VFC 
werken wij en nog actiever dan we al deden aan deze veiligheid. Daar is dus nu de 
aanstelling als VCP’er bijgekomen. Wij zijn er voor eenieder die in vertrouwen een melding 
wil doen naar aanleiding van de bovenstaande onderwerpen. Een gesprek met de VCP’er is 
vertrouwelijk! We kijken met u mee naar de opties die er zijn voor uw melding.   
  
Harry Breur is al een aantal jaren actief binnen VFC. Eerst als leider van een jeugdteam en 
momenteel als voorzitter van de commissie Sportiviteit en Respect. Sindskort is hij  ook 
aangesteld als vertrouwenscontactpersoon voor VFC.  
Hij werkte als veiligheidskundige/ V&G coördinator projecten voor een tankopslag bedrijf. 
  
Eerste aanspreekpunt Anita van Pelt is te bereiken onder telefoonnummer 06 – 23 90 55 67 

Harry Breur kunt u bereiken onder telefoonnummer 06 – 36 49 96 54 
sportiviteitenrespect@vfcvlaardingen.nl met vermelding van mobielnummer om teruggebeld 
te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sportiviteitenrespect@vfcvlaardingen.nl
mailto:sportiviteitenrespect@vfcvlaardingen.nl
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              Huisregels 

 

 

Sportkleding. 
Voor alle teams van VFC is gesponsorde voetbalkleding aanwezig. Dat wil zeggen dat voor 
ieder team een ( evt. van teamnummer voorzien ) tas beschikbaar is waarin, afhankelijk van 
het aantal spelers, voldoende voetbalshirts aanwezig zijn met dezelfde sponsoropdruk. Aan 
het begin van het seizoen worden voor alle teams de tassen met teamshirts weer compleet 
gemaakt.  
De teams zijn zelf gedurende het gehele seizoen verantwoordelijk voor het wassen van de 
shirts. De regel is daarbij dat bij toerbeurt alle spelers voor het wassen van de shirts zorg 
dragen. Door alle shirts steeds tegelijk te wassen, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er 
kleurverschillen ontstaan. 
 
De spelers dienen zelf te zorgen voor de overige onderdelen van de voetbaloutfit, dat wil 
zeggen voetbalschoenen, scheenbeschermers, VFC- kousen en VFC- broekje en windjack ( 
regenjack, uiteraard bij regen te gebruiken ) en keeperhandschoenen ( eventueel als team 
aan te schaffen bij algemeen gebruik tijdens het seizoen) . Het dragen van 
scheenbeschermers is te allen tijde verplicht tijdens trainingen en wedstrijden. Geen 
scheenbeschermers bij wedstrijden betekent niet spelen (KNVB-regel). Ook het dragen van 
sieraden is niet toegestaan. 
 In de wintermaanden wordt zoveel mogelijk in een lange broek getraind. Zeker bij extreme 
weersomstandigheden is dat voor alle leden verplicht! Handige tip is om tussen de 
herfstvakantie en voorjaarsvakantie in trainingspak te komen trainen. 
Alle VFC-kleding kan men bestellen via de VFC-webshop of bij Theo van Ravenzwaaij, 
beheerder webshop Deze webshop zal nog verder worden ontwikkeld zodat iedereen 
makkelijk kan bestellen.  
VFC-webshop: menu shop submenu Webshop.werkt nog niet 
Beheerder webshop: materiaaljeugd@vfcvlaardingen.nl  
Door via de webshop te bestellen ondersteunt u ook de jeugd van VFC. Betaling kan alleen 
contant worden voldaan. 
  

Afmelden voor wedstrijden. 
Het kan gedurende het jaar voorkomen dat een speler niet in staat is mee te spelen bij een 
of meerdere wedstrijden van zijn/haar team. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat bij 
verhindering de speler afgemeld wordt. Dit afmelden kan op twee manieren plaatsvinden: 
- Vermelding in afmeldingenboek: De gehele week ligt in het wedstrijdsecretariaat het 

zogenaamde afmeldingenboek. Daarin kunnen per datum en per team de afmeldingen 
ingevuld worden.  

 
- Indien een jeugdspeler niet in staat is om op zaterdag te voetballen met zijn of haar 

team, moet hij / zij worden afgemeld bij zijn eigen leider (groepsapp). Doe dit ieder geval 
voor vrijdagavond 18.00. De leider zal dan op vrijdagavond dit doorgeven aan de 
afmeldpersoon (uitsluitend tussen 18.00 en 19.00 uur). Dit kan een coördinator zijn, 
maar hoeft niet. !!! Aan het begin van het seizoen wordt dit nummer aan de leiders 

bekend gemaakt bij wie dat moet gebeuren!!! 
 

mailto:materiaaljeugd@vfcvlaardingen.nl
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- We hopen natuurlijk dat spelers zich zo min mogelijk afmelden voor wedstrijden. Niet op 
komen dagen bij wedstrijden zonder af te melden, kan natuurlijk echt niet. Het eigen 
team wordt daar de dupe van.  

 
- Stelregel is dat spelers die zonder geldige reden niet komen opdagen de eerst volgende 

wedstrijd een halve wedstrijd reserve kunnen komen te staan, mits de reden van 
afwezigheid acceptabel is. 

 
- Ziekmelding op zaterdagochtend doe je bij de leider. Deze neemt direct contact op met 

de Jeugdcommissie 010-4708903. Dan wordt gekeken naar een mogelijke oplossing. Bij 
genoeg spelers zal niet meer aangevuld worden met extra reserve spelers. Dit mag de 
leider zelf ook NIET doen!!! 

 
Invallen.  
Ondanks de vele teams die VFC heeft in diverse leeftijdscategorieën , komt het helaas wel 
voor dat een elftal te weinig spelers of wissels heeft. Dat kan allerlei redenen hebben. Bij 
VFC denken we dan niet alleen aan ons eigen elftal, maar alle elftallen helpen elkaar. Het is 
juist gezond en positief als een speler een aantal x per jaar bij een ander team met andere 
VFC- spelers kan voetballen. Dit geldt voor alle teams. Het onderstreept ook het belang van 
(tijdig) afmelden!  
 
Stelregel: Als een leider aangeeft dat niemand wil invallen , dan mag de afmeldcommissie te 
allen tijde leden / ouders persoonlijk benaderen om alsnog aan spelers te komen die 
meedoen om in te vallen bij een  team.  
 

Wedstrijdballen. 
Ieder team krijgt aan het begin van het seizoen een ballentas met 2 of 3 nieuwe 
wedstrijdballen. Deze wedstrijdballen kunnen zowel bij de thuis- als de uitwedstrijden 
gebruikt worden om “in te spelen”. Bij de thuiswedstrijden zal één van de ballen ook als 
speelbal bij de wedstrijd gebruikt moeten worden. Zorg dat deze voldoende is opgepompt. 
Van het team wordt verwacht dat zij er voor zorgen dat de wedstrijdballen het gehele 
seizoen aanwezig blijven.  

 

Wedstrijdzaken-app.( KNVB  ). 
Zowel voor de A- categorie als voor de B- categorie wordt gebruik gemaakt van KNVB – app. 
( Wedstrijdzaken-app ). Als leider staat u geregistreerd op sportlink met uw juiste email, 
waardoor u in kunt loggen in de wedstrijdzaken –app. Daardoor krijgt u inzicht wanneer, hoe 
laat en waar u speelt met het team. Ook van de gegevens van de spelers, indien deze zijn 
gemaakt en ge-upload en ook van de tegenstanders kunt u op de dag van de wedstrijd zien. 
Van de tegenspelers kunt u de foto’s zien mits deze zijn afgeschermd, want dan kan alleen 
de scheidsrechter deze zien op zijn inlog en van beide partijen ongeacht afscherming.  Ook 
op deze app kunt u inloggen en de spelers toevoegen die bij u meevoetballen. Wilt u weten 
welke wedstrijden u als team binnenkort gaat spelen kunt u de app VOETBAL.NL 
downloaden met daarbij dezelfde email waarmee u in sportlink bekend staat. 
Als een speler niet op de KNVB app- staat is het NIET spelen. Alle leden dienen vanaf JO12 
een spelerspas te hebben met een goed gelijkende pasfoto die duidelijk zichtbaar is. 
Werkwijze is downloaden app Voetbal.nl en alle gegevens checken en foto toevoegen. Bij 
volledig afschermen dient men zich te legitimeren. 
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Uitslagen doorgeven. 
De thuisspelende vereniging moet de uitslag van de gespeelde competitiewedstrijd 
doorgeven aan de KNVB via de wedstrijdzaken –app . Als leider staat u geregistreerd op 
sportlink met uw juiste email, waardoor u in kunt loggen in de wedstrijdzaken –app. Het is 
echter wel de bedoeling dat de uitslag van de gespeelde wedstrijd bij uit gespeelde 
wedstrijden wordt doorgegeven in het wedstrijdsecretariaat van VFC of telefonisch. Dit is 
voor het bijhouden van de standen op de website van VFC en om evt. ongeregeldheden en 
andere zaken te melden. 
  

Verzamelen bij uitwedstrijden. 
Op de website / papieren versie wedstrijdprogramma staat bij iedere te spelen uitwedstrijd 
vermeld wat de verzameltijd is. De verzameltijd is veelal één uur voor aanvang van de 
uitwedstrijd.  
 
Let op: Het is de regel dat bij uitwedstrijden de spelers en ouders verzamelen bij de 

ingang van ons sportcomplex. Het is uiteraard mogelijk dat teams een andere 
verzamelplaats afspreken (dit is om de wijk minder overlast te bezorgen). Veelal 
wordt gebruikt gemaakt van de parkeergelegenheid bij CWO of bij de 
parkeergelegenheid  Zwanensingel is een optie,  Gelieve ook hier rekening te 
houden met de bewoners. Een andere verzamelplaats is geen probleem. De 
leider van het team dient voor vertrek altijd  langs te komen in de 
commissiekamer c.q. het wedstrijdsecretariaat en zeker als andere kinderen 
meegaan om in te vallen. 

 

Vervoer naar wedstrijden. 
Het vervoer naar uitwedstrijden kan niet door VFC georganiseerd worden. Het is aan de 
teams zelf om bij uitwedstrijden te zorgen voor voldoende vervoer. VFC verzoekt thuis 
spelende teams zoveel mogelijk met de fiets te komen om parkeeroverlast te 
verminderen. 

 

Douchen / gebruik kleedkamers. 
Uit hygiënisch en opvoedkundig oogpunt is het natuurlijk van belang dat spelers na een 
wedstrijd gaan douchen. Bij VFC is douchen na afloop van een thuiswedstrijd verplicht!  
Bij uitwedstrijden is daar normaal gesproken ook voldoende gelegenheid voor en bepaalt de 
leider/ trainer of dit ook kan. Na trainingen mogen reguliere teams douchen. Bij de selectie 
elftallen moet dit. 
 
Van de spelers, leiders en ouders wordt verwacht dat de kleedruimtes netjes worden 
achtergelaten. Zeker bij uitwedstrijden treedt ieder team op als ambassadeur van onze 
vereniging, dus dat vraagt dat er met respect omgegaan wordt met de eigendommen van de 
andere vereniging. Dit houdt in dat zowel bij thuis-als uitwedstrijden de kleedkamer wordt 
‘aangetrokken’. De leider kan dit uit opvoedkundig oogpunt afwisselend door een paar 
spelers van het team laten doen. Stelregel is dat de kleedkamer na afloop van een 
wedstrijd schoon achtergelaten dient te worden. 
 

Gebruik sportcomplex buiten training- en wedstrijdactiviteiten. 
Het complex van VFC ligt middenin de wijk Ambacht. Ook buiten de tijden dat er trainingen 
of wedstrijden plaatsvinden, wordt het complex veel gebruikt door jongeren uit de buurt. 
Het gaat daarbij uiteraard niet altijd om leden van VFC. 
Wij willen alle leden op het hart drukken alleen gebruik te maken van het kunstgras op veld 
2. Daarnaast is het verboden om de diverse aanwezige doelen te verplaatsen.  
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Extra sportactiviteiten. 

 

 
Voor alle jeugdteams van VFC worden gedurende het jaar diverse sportactiviteiten 
georganiseerd waaraan deelgenomen kan worden, zie ook www.vfcvlaardingen.nl, menu 
Home , submenu Agenda. 
 
 

• Trainingsdag. 
In de herfstvakantie wordt voor alle leeftijdsgroepen een trainingsdag gehouden. 
Meestal is dat op woensdag. 

 

• Koek en Zopie Toernooi 
Dit toernooi wordt gehouden op het VFC terrein en alle geledingen spelen per blok op 
de 2 kunstgrasvelden ( soms ook op derde veld ) . Per geleding wordt er een mix 
gemaakt van selectie spelers en reguliere spelers. Om zo ook te leren omgaan met 
betere spelers en minder goede spelers. Toernooi vindt plaats begin januari. 

 

• Strandtraining. 
Op een van de zaterdagen tijdens de winterstop wordt voor de jeugdspelers een 
strandtraining georganiseerd, meestal op een zaterdag in het nieuwe jaar. 
Traditiegetrouw gaan de deelnemers na de training naar een zwembad in de regio, 
waarna men vandaar uit naar huis gaat. 

 

•   Avondvierdaagse. 
          Jaarlijks nemen de jongere voetballers ( en degenen die het leuk vinden ) deel aan de      
          avondvierdaagse. Op de laatste avond wordt in het VFC tenue gelopen om te laten zien  

 dat we echte Kwekkers zijn. U loopt toch ook mee?    
  

•  Toernooien en Jaap Jongejan Internationaal Toernooi ( sinds 9-juni-2019 ) 
  Toernooien worden gebruikt om voor verenigingen de financiële inkomsten te  
  verhogen. Deze financiële inkomsten worden gebruikt om activiteiten door het hele       
  seizoen te kunnen betalen. Jarenlang werd en wordt dit geregeld door de    
  Toernooicommissie.  

         Hierdoor waren uitwisselingen noodzakelijk en waren er soms meerdere uittoernooien. 
         Daar de toernooicommissie steeds meer aanloopt tegen het zelfstandig regelen van      
         spelers en afmelden bij uittoernooien zonder dat VFC dit weet, hebben we het     
         volgende besloten: 
         Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke veranderingen zal VFC het toernooi      
         systeem met ingang van het seizoen 2019-2020 anders gaan inrichten.   
         Jeugdteams kunnen in September aangeven of ze een uittoernooi willen spelen en in   
         welke periode.  
         Voor deze teams zal een uittoernooi worden gezocht.  
         Zelf actief zoeken naar een toernooi is ook mogelijk, maar wel in overleg met de        
         Toernooi commissie.  
 

http://www.vfcvlaardingen.nl/
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 Bij het inschrijven voor een uittoernooi dragen de leider(s) en ouders zorg voor het 
aanwezig zijn van het complete team en houden dan ook de data vrij om aan het geplande 
toernooi deel te nemen.  
Mocht er door omstandigheden een elftal niet compleet zijn dan dient men aanvulling via de 
afmeldprocedure te regelen. SPELERS NIET ZELF REGELEN MAAR VIA DE 
AFMELDPROCEDURE !!! 
 
 
Het jeugdbestuur van VFC hoopt daarnaast dat nieuwe vrijwilligers opstaan om de 
toernooien mede te organiseren.  

 
De toernooien worden meestal in februari op de site vermeld ( www.vfcvlaardingen.nl  
menu Voetbalzaken submenu Toernooien ). Voor de thuistoernooien is er een 
toernooien app hierin het speelschema en de standen die digitaal worden bijgehouden ( 
Downloaden via de playstore en dan vfctoernooien-app. Voor i-Phone geldt dat via 
google www.vfc.toernooienapp.nl, of via de QR ).  

 
 Elk jaar wordt bij VFC een groots internationaal georganiseerd.  In het seizoen 
2019/2020 zal dat voor de 41e  keer zijn. Hier gaan selectie elftallen van de JO15/ JO13/ 
JO11 aan de slag tegen verenigingen uit Europa. Er worden (indien nodig) ook 
gastouders gevraagd om spelers uit Engeland onder te brengen. We rekenen dan op de 
ouders van deze selectie-elftallen. 

 
 

• Circuittrainingen 
In 2019 / 2020 in het naseizoen en het voorseizoen zullen er circuittrainingen 
plaatsvinden.  Deze trainingen zijn verplicht voor ieder spelend lid van de reguliere 
teams. Op deze manier wil VFC kijken of spelers op hun niveau spelen. Ook biedt het 
spelers die zich in het afgelopen seizoen ontwikkeld hebben een extra kans. Hierdoor 
hoopt VFC de nieuwe indelingen eerder rond te hebben voor het nieuwe seizoen. De 
vernieuwde opzet zal ook dit seizoen weer worden uitgevoerd. Trainers en leiders geven 
op papier hun visie. Ook spelers laten hun wensen horen. Natuurlijk kunnen niet altijd 
alle wensen worden vervuld. Dit is niet alleen tijdens de training waarop men wordt 
beoordeeld.  

  

• Familiedag (Coachcup). 
Op een  zondag in juni 2020 zal er een familiedag worden georganiseerd bij VFC. Op deze 
dag kunnen kinderen en ouders een wedstrijd tegen elkaar spelen ter afsluiting van het 
seizoen. Na deze dag is er dan een periode van rust voor alle vrijwilligers, zodat we fris 
aan een nieuw seizoen kunnen beginnen. Meer informatie volgt op de site en via 
Facebook. 

 
 
 
Voor bijna alle activiteiten geldt, dat ze alleen doorgang vinden bij voldoende inschrijving. 

 

 

 

 

http://www.vfcvlaardingen.nl/
http://www.vfc.toernooienapp.nl/
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Overige activiteiten. 
 

 

 

 

 
Naast de sportactiviteiten worden er voor alle jeugdleden of bepaalde leeftijdsgroepen nog 
andere activiteiten georganiseerd. 

 

• Pupillenkamp. 
           Jaarlijks wordt voor de  JO7 t/m JO11 (pupillen) een kampweekend georganiseerd   
           waar zowel spelers als ouders mee kunnen. Ook gaan er  JO13 spelers mee, omdat ze  
           het leuk vinden. Het kampweekend gaat alleen door bij voldoende animo.  
 
 

• Ubuntu  
VFC Vlaardingen en Ubuntu Sport gaan gezamenlijk (voetbal) clinics organiseren. 

         Zorgen voor plezier, team ontwikkeling en ontwikkelen van zowel voetbal vaardigheden   
         als ook sociale vaardigheden. 
         Belangrijk doel is om juist de trainers te trainen hoe om te gaan met kinderen op een   
         leuke, educatieve en positieve manier. 
         Meer informatie vindt u op de VFC site, www.vfcvlaardingen.nl zodra dit in het nieuwe     
         seizoen start. 

 

 

• Sinterklaas. 
Voor de JO7, JO8. JO9  + JO6  ( kwekkertjes ) wordt jaarlijks een sinterklaasfeest 
georganiseerd. Tijdens het feest komt in ieder geval Sinterklaas op bezoek. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.vfcvlaardingen.nl/
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               VFC verwacht hulp !!! 

 
 
Het grote aantal jeugdteams dat actief is bij VFC vraagt uiteraard veel inzet van leiders, 
trainers, scheidsrechters en andere vrijwilligers. Ieder seizoen zijn wij afhankelijk van ouders 
die een bijdrage gaan leveren als vrijwilliger , www.vfcvlaardingen.nl menu VFC submenu 
Vrijwilliger worden. 
  

        Leiders. 
Voor ieder team willen we minimaal één, maar het liefst twee leiders hebben. De leider 
van het team regelt onder andere de teamopstelling en zorgt voor de wedstrijdballen 
en voor de knvb- app en vult de uitslag in op deze app ( mits hij ook goed geregistreerd 
is ) Hij/zij zorgt ook dat het team zich aan de huisregels van VFC houdt. De 
jeugdcommissie verwacht dat binnen ieder team ouders aanwezig zijn die, bij 
toerbeurt, actief willen zijn als spelleider. VFC zorgt dat u geregistreerd wordt bij de 
KNVB. 

 

Trainers. 
Alle jeugdteams trainen minimaal 1x per week. We zoeken ouders die trainingen voor 
hun rekening willen nemen. Als trainer staat u er niet alleen voor. Op alle 
trainingstijden zijn meerdere trainers aanwezig om te assisteren. Daarnaast is er 
ondersteuning van de technisch coördinator en de selectie-trainers. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Bert van Saus.  
( technischcoordinator@vfcvlaardingen.nl ). 
 
Naast trainingen voor de veldspelers worden er ook keeperstrainingen gegeven. 
Jeugdkeepers of ouders die interesse hebben in het geven van trainingen kunnen 
contact opnemen met Ralph Groen, de coördinator van de keepers. Samen met de 
andere keeperstrainers houden zij de ontwikkeling van onze keepers in de gaten.  
 
Voor junioren die trainingen willen geven, geldt dat dit gezien kan worden als het 
verrichten van activiteiten in het kader van de verplichte CMS - stages in het voortgezet 
onderwijs. Junioren kunnen zich aanmelden voor het begin van het nieuwe seizoen via 
materiaaljeugd@vfcvlaardingen.nl.  

 
Scheidsrechters. 
De jeugdcommissie maakt gebruik van eigen scheidsrechters die wekelijks de vele 
thuiswedstrijden leiden. De scheidsrechtersgroep wordt gevormd door senioren, 
ouders en vooral jeugdleden.  

 
          Vanaf 12 jaar is het mogelijk om als scheidsrechter bij wedstrijden van de JO7 t/m     
          JO11 ( pupillen ) op te treden. In de meeste gevallen zijn het ouders van het  
          betreffende team die als spelleider optreden. Dit geldt vooral voor de JO7- J08- JO9  
          elftallen.  Jeugdleden die daar interesse in hebben, worden door de jeugdcommissie in  
          de gelegenheid gesteld om de KNVB-cursus “pupillenscheidsrechter” te volgen.  
           

http://www.vfcvlaardingen.nl/
mailto:technischcoordinator@vfcvlaardingen.nl
mailto:materiaaljeugd@vfcvlaardingen.nl
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          De jeugdleden die de korte cursus hebben volbracht, krijgen van de vereniging  
          een scheidsrechterstenue en worden bij het leiden van de wedstrijden regelmatig 
          ondersteund door de scheidsrechters begeleiders  ( SBC ). 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 
          Vanaf 15 jaar is het mogelijk om de KNVB-    
          vervolgcursus “junioren- scheidsrechter” te volgen.    
          Na het volbrengen van deze cursus   
          kunnen wedstrijden vanaf de JO13 en hoger   
          geleid worden. 

 
         Jeugdleden of ouders die zich willen aanmelden als scheidsrechter kunnen dat doen bij   
         de jeugdcommissie of bij Adri Kruithof, coördinator jeugdscheidsrechters  
          (jeugdscheidsrechters@vfcvlaardingen.nl). 

 
 

         Voor junioren die als scheidsrechter actief zijn, geldt dat dit gezien kan worden als het     
         verrichten van activiteiten in het kader van de verplichte CMS - stages in het  
         voortgezet onderwijs. 
         Wanneer er een wedstrijd gespeeld moet worden waar het belang van de wedstrijd    
         dermate hoog is ( kampioenswedstrijd o.i.d ) kan een verzoek worden ingediend bij de   
         jeugdscheidsrechter@vfcvlaardingen.nl. Gebruik een dergelijk verzoek als wijze van     
         uitzondering!  
 

          Kantinemedewerkers. 
De kantine van VFC is op alle wedstrijddagen en doordeweekse avonden geopend. De 
kantine is in eigen beheer. Dat wil zeggen dat op alle tijdstippen dat de kantine 
geopend is, vrijwilligers van VFC achter de bar staan.  
We prijzen ons gelukkig met een grote groep vrijwilligers die regelmatig een bardienst 
draaien. Toch verwacht VFC dat nog meer ouders en/of senioren als vrijwilliger een 
bardienst gaan draaien. Vraag naar het Bestuur of mail naar kantine@vfcvlaardingen.nl 
om de mogelijkheden door te nemen. Vele handen maken licht werk. 

 

        Overige werkzaamheden. 
Binnen een grote vereniging als VFC zijn er uiteraard nog veel meer werkzaamheden  
(zoals terreinonderhoud, ophalen oud papier, etc.) die door vrijwilligers verricht 
worden. Ouders die zich op een of andere manier willen inzetten voor onze vereniging 
kunnen contact opnemen met de jeugdcommissie. We kunnen altijd extra hulp 
gebruiken.         

 

  

                         

 

mailto:jeugdscheidsrechters@vfcvlaardingen.nl
mailto:jeugdscheidsrechter@vfcvlaardingen.nl
mailto:kantine@vfcvlaardingen.nl
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      Bereikbaarheid VFC en 

                          jeugdcommissie 
 

Bereikbaarheid VFC – complex. 
 

Bestuurskamer  010 – 470.89.03 
Kantine   010 – 470.63.95 
 
Postadres   Postbus 4242 

3130 KE Vlaardingen 
 

Bereikbaarheid leden jeugdcommissie. 
 

                                                      jeugdvoorzitter  
              @-mail: jeugdvoorzitter@vfcvlaardingen.nl 

 
Theo van Ravenzwaaij:             vice- jeugdvoorzitter  
                                                      coördinator materiaal 
                 @-mail: materiaaljeugd@vfcvlaardingen.nl 
 

Ed de Koning :                             jeugdcoördinator  
                 @-mail: jeugdcoordinator@vfcvlaardingen.nl    
 
Monica Ockeloen :    jeugdsecretaris 
                                                      @-mail : jeugdsecretaris@vfcvlaardingen.nl 
 
Dirk de Romph:    wedstrijdsecretaris 
                  @-mail: wedstrijd@vfcvlaardingen.nl  
 
Linda Teerds:                               lid 
                                                      @mail: ledenadministratie@vfcvlaardingen.nl 
 
 Adri Kruithof :   coördinator scheidsrechters  
                 @-mail: jeugdscheidsrechters@vfcvlaardingen.nl   
 
 Vacature :                coördinator nevenactiviteiten 
     @-mail: activiteiten@vfcvlaardingen.nl  
 
Jolanda Veldhoen:                  coördinator toernooien 

                                                 @-mail:toernooi@vfcvlaardingen.nl 
 
 
 Leden:                                        Hugo Teerds, Angelique  Heijdt, Theo Roeling en Remco Heijdt. 
 
                                                       
Coördinatoren / ondersteunende leden zie www.vfcvlaardingen.nl  submenu 
Jeugdcommissie.    
 

mailto:jeugdvoorzitter@vfcvlaardingen.nl
mailto:materiaaljeugd@vfcvlaardingen.nl
mailto:jeugdcoordinator@vfcvlaardingen.nl
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mailto:jeugdscheidsrechters@vfcvlaardingen.nl
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