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2.

Voorwoord

Dit is alweer de 12e editie van het informatieboekje van onze jeugdafdeling.
We proberen al onze jeugdleden en hun ouders via deze weg zo goed mogelijk op de hoogte te
brengen van alles wat belangrijk is binnen de jeugd van VV Neerbeek.
Mochten er, na het lezen van dit informatieboekje, nog vragen en of opmerkingen naar voren
komen, wees dan niet bang om deze te stellen.
Afgelopen seizoen mochten we weer 2 teams als kampioen huldigen. Dit keer was
het de beurt aan de JO9-1 en de JO13-1. De JO9 werd kampioen in de najaarsreeks!
De JO13 in de voorjaarsreeks! Ook de andere teams hebben top kwaliteit geleverd!!!

Alle jeugdspelers hebben recht op goede en gedegen begeleiding, iets dat we met z’n allen
nastreven. Een streven waar we volop mee aan de gang zijn, een streven dat we al op diverse
vlakken en posities hebben kunnen invullen, maar……. we zijn er nog lang niet !!!
We blijven op zoek naar personen, die een stukje begeleiding en training kunnen, en vooral
willen, verzorgen.
Met opleiding(en) en begeleiding denken wij, als vereniging, dat IEDEREEN een goede
begeleider en trainer kan worden. Op diverse plaatsen binnen ons kader kunnen nog
welwillende en enthousiaste personen ingepast worden.
Plezier in het voetbalspelletje voor al onze jeugdleden, staat binnen onze club voorop. Buiten
trainingen en wedstrijden proberen we een sociale band met onze spelers te ontwikkelen door
het aanbieden van diverse activiteiten. Ook hiervoor doen we graag een beroep op
ouders/verzorgers van onze jeugdleden.

DOET U MET ONS MEE ???
Namens VV Neerbeek wensen wij al onze leden, supporters en anderen, die VV Neerbeek een
warm hart toedragen, een sportief en gezond seizoen 2017-2018 toe.
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3.

Nieuws


Ook de KNVB moet met z’n tijd meegaan.
In het digitale tijdperk waarin we nu leven, heeft de KNVB ervoor gekozen om
wedstrijdformulieren (vanaf JO13) via een app op telefoon of tablet te laten invullen en
versturen. Ook zijn spelerspassen komen te vervallen. Spelers hebben geen pasje meer,
maar worden digitaal geregistreerd.
In de praktijk houdt dit in dat elke speler, trainer, scheidsrechter en
wedstrijdcoördinator/wedstrijdsecretaris zich moet registreren op de “KNVB
wedstrijdzaken-app” en hierin verantwoordelijk is voor het uploaden van een recente
en duidelijke (pas)foto.
Programma, uitslagen en standen zijn ook nog steeds te volgen in de app van
voetbal.nl.



Sinds vorig seizoen heeft de KNVB de benamingen van de jeugdteams veranderd.
Verder zijn de F-jes en E-tjes sinds dit seizoen onderverdeeld in twee leeftijdsniveaus.
Voor de andere teams gaat dit later nog gebeuren.

Oud
A
B
C
D
E
F
Mini F

Nieuw
JO18
JO17
JO15
JO13
JO10 en JO11
JO8 en JO9
JO7
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 Voor de JO8 en JO9 zijn de spelregels veranderd.
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4.

Algemene gegevens

Het Hoofdbestuur van VV Neerbeek is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de
jeugdafdeling. Om de organisatie bestuurbaar en overzichtelijk te houden, is daarnaast een
jeugdcommissie opgericht. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van
zaken, die betrekking heeft op de jeugdafdeling. Een deel van de jeugdcommissie heeft tevens
zitting in het bestuur, om de communicatielijnen zo kort mogelijk en dus zo optimaal mogelijk
te houden.

Sportcomplex VV Neerbeek
Blooteweg 1
6191 EM Neerbeek
Tel: 046-4379154
Secretariaat senioren
Marco Schoenmakers
Teniersstraat 90
6165XJ Geleen
Secretaris-vvneerbeek@outlook.com
Secretariaat jeugd
Suzan Stenzel
Wagenaarstraat 151
6164 XR Geleen
Suzan-vvneerbeek@outlook.com

5.

Aansprakelijkheid / verzekering

VV Neerbeek is bij de KNVB verzekerd middels een collectieve aansprakelijkheidsverzekering
en een collectieve ongevallenverzekering, die geldt voor alle leden. Echter, u bent niet
verzekerd voor kosten welke vallen onder het eigen risico van uw zorgverzekeraar en/of
ziekenfonds, of indien er sprake is van opzet. Voor aansprakelijkheidsschades van leden
onderling zal in algemeenheid steeds een beroep op de eigen aansprakelijkheidsverzekering
gedaan moeten worden.
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6.

Locatie VV Neerbeek

Voetbalvereniging Neerbeek is gelegen aan de Blooteweg te Neerbeek.
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7.

Organisatiestructuur “VV Neerbeek”
HOOFDBESTUUR
Voorzitter
Vacature

Vice-Voorzitter/
Technisch
Jeugdcoördinator

Penningmeester
Ron Greven

Marco Biermans
Secretaris
Marco Schoenmakers

Technische Commissie
Senioren
Ruud Boesten

Sander Lemmens

Jeugdsecretariaat
Suzan Stenzel
Sponsor Commissie
John Cremers

8.

Contactgegevens jeugdcommissie

Voorzitter Jeugd /
Technisch jeugdcoördinator
(Wedstrijd)secretariaat
jeugd / Kantine
Penningmeester

Marco Biermans

Sponsorcommissie

John Cremers

Ledenadministratie/
Accomodatiebeheer
Activiteitencommissie

Marco Schoenmakers

Suzan Stenzel
Ron Greven

Roy Notten
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06-22204138
Marco.biermans@gmail.com
06-20047885
suzan-vvneerbeek@outlook.com
06-51315086
penningmeestervvneerbeek@gmail.com
06-20466616
john.cremers@home.nl
06-55123885
marcoschoenmakers@hotmail.com
06-12738785
roynotten@home.nl

9.

Begeleiding teams

Trainingen en wedstrijden
Wij streven er naar om trainingen en de begeleiding van wedstrijden te laten plaatsvinden
onder verantwoording van gediplomeerde trainers/jeugdleiders.
Een nobel streven, maar in de praktijk zijn we blij met iedereen die een uurtje vrij wil maken
voor de jeugd en zijn steentje wil bijdragen.
Wanneer ook deze personen zich willen bekwamen en scholen,
biedt VV Neerbeek de mogelijkheid om gerichte cursussen te
volgen.
Informatie hierover, kunt u inwinnen bij het Bestuur.

Gegevens Jeugdleiders
JO17-1 (B1):
Maurice Scheepens
Marco Schoenmakers

06-27318916
06-55123885

m.scheepens@hotmail.com
marcoschoenmakers@hotmail.com

JO13-1 (D1):
Mark Bouwens
Roy Kusters

06-30405679
06-21699894

mark.bouwens@telfortglasvezel.nl
royennanda@gmail.com

JO11-1 (E1):
Roy Notten
Dave Frijns

06-12738785
06-46060102

roynotten@home.nl
davefrijns@gmail.com

JO10-1 (E2):
Jim Bout
Marc Roebroek

06-10631264
06-46124610

jimenyvonne@home.nl
mamroebroek@home.nl

06-24241012

wouterbianca@home.nl

JO9-1/JO8-1 (F1 en F2):
Wouter Claassen
Rik Haemers
Mitchel Buskens
JO7-1 (Mini-F):
Vacature
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10.

Trainingen

Afmelden voor trainingen dient te gebeuren bij de trainer/leider van het betreffende team. Dit
kan d.m.v. een telefoontje of appje. Dit is een stukje verantwoordelijkheid naar de trainers,
vereniging en andere spelers. Een trainer kan pas een goede training geven als hij weet
hoeveel spelers er op de training worden verwacht. Van een speler, die niet is afgemeld, wordt
verwacht dat hij op de training verschijnt.
Elk team heeft een eigen groepsapp, waar trainers mededelingen kunnen plaatsen. Hierin
wordt ook melding gemaakt als een training last minute niet doorgaat.
Trainingsdagen en –tijden:
TEAM
JO17

DAG
Maandag
Woensdag

TIJDEN
Van 19.30 tot 21.00 uur
Van 19.30 tot 21.00 uur

JO13

Maandag
Woensdag

Van 19.00 tot 20.30 uur
Van 19.00 tot 20.30 uur

JO11

Maandag
Woensdag

Van 18.15 tot 19.30 uur
Van 18.15 tot 19.30 uur

JO10

Maandag
Woensdag

Van 18.15 tot 19.30 uur
Van 18.15 tot 19.30 uur

JO9

Maandag
Woensdag

Van 18.15 tot 19.15 uur
Van 18.15 tot 19.15 uur

JO8

Maandag
Woensdag

Van 18.15 tot 19.15 uur
Van 18.15 tot 19.15 uur

JO7

Woensdag

Van 18.15 tot 19.15 uur
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11.

Wedstrijden

TEAM
JO17-1
JO15
JO13-1
JO11-1
JO10-1
JO9-2
JO8-1
JO7-1

AANVANG
(thuis)
13.00 uur
--11.15 uur
10.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
---

TIJDSDUUR
2 x 40 minuten
2 x 35 minuten
2 x 30 minuten
2 x 25 minuten
2 x 25 minuten
2 x 20 minuten
2 x 20 minuten
2 x 15 minuten

Het wedstrijdprogramma staat voor alle teams op voetbal.nl.
Tevens ontvangen alle spelers wekelijks in de groepsapp een bericht van de trainer met
verzameltijden en aanvangstijden van de wedstrijden.
LET OP !!! Hier worden ook last minute wijzigingen vermeld. Houd daarom op
wedstrijddagen altijd goed je telefoon in de gaten.
Bij thuiswedstrijden wordt verwacht dat de spelers op tijd aanwezig zijn:
Voor de JO17 geldt een uur voor aanvang wedstrijd;
Voor de JO13, JO11 en JO10 geldt 45 minuten voor aanvang wedstrijd;
Voor de JO9, JO8 en JO7 geldt 30 minuten voor aanvang wedstrijd;
Tenzij de leiders anders aangeven.
Voor uitwedstrijden is de vertrektijd meestal één à anderhalf uur voor aanvang van de
wedstrijd.
Elk uitspelend team verzamelt en vertrekt vanaf het VV Neerbeek terrein.
Afmelden voor wedstrijden dient te gebeuren bij de trainer/leider van het betreffende team
d.m.v. een telefoontje of in de groepsapp. Dit is een stukje verantwoordelijkheid naar de
trainers, vereniging en andere spelers. Meld je op tijd af indien je niet kunt deelnemen aan
een wedstrijd. Een trainer kan zich pas goed voorbereiden op een wedstrijd als hij weet
hoeveel spelers hij ter beschikking heeft. Er kunnen dan op tijd maatregelen getroffen worden,
door bijvoorbeeld spelers van andere teams in te passen. Van een speler die niet is afgemeld,
wordt verwacht dat hij bij de wedstrijd verschijnt. Het niet afmelden voor een wedstrijd kan
consequenties hebben voor de betreffende speler.
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12.

Leeftijden per leeftijdscategorie

Voor het seizoen 2017-2018 gelden de volgende leeftijdsgrenzen:
JO19
JO17
JO15
JO13
JO11
JO10
JO9
JO8
JO7

geboren in 1999 - 2000
geboren in 2001 - 2002
geboren in 2003 - 2004
geboren in 2005 – 2006
geboren in 2007
geboren in 2008
geboren in 2009
geboren in 2010
geboren in 2011 - 2013

Het is ons streven om elk jeugdlid, in overleg met de jeugdleiders, in zijn eigen
leeftijdscategorie te plaatsen. Het kan echter voorkomen dat een speler in een andere
leeftijdscategorie geplaatst wordt. Redenen hiervoor kunnen zijn: spelniveau, conditie,
medische redenen, betere verdeling spelers, enz.
Uiteraard wordt hiervoor overleg gepleegd met betrokken trainer(s), ouder(s), en de speler in
kwestie.
De definitieve teamindelingen worden aan het begin van het seizoen bekend gemaakt.
13.

Kleding

VV Neerbeek stelt voor het spelen van de wedstrijden een shirt en een
broekje ter beschikking. Voor de wedstrijden dient de speler zelf voor
kousen te zorgen.
De voetbalkousen, met clublogo, zijn te koop in de kantine van V.V.
Neerbeek á € 10.
Zichtbare thermokleding tijdens wedstrijden dient zwart te zijn.
De kleding dient alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden gebruikt te worden.
Het wassen van de wedstrijdtenues wordt bij thuiswedstrijden door het kantinepersoneel
geregeld. Bij uitwedstrijden wordt dit door de betreffende teams zelf verzorgd (bijvoorbeeld
een roulatiesysteem onder de ouders).
Het oog wil ook wat. Presentatie en eenheid zijn waar de club naar streeft. Sinds een paar
jaar heeft de vereniging een kledingovereenkomst met Hummel. De vereniging biedt een ieder
de mogelijkheid, om tegen een gereduceerde prijs, aan een stukje presentatie en eenheid mee
te werken: het clubtrainingspak met logo. Deze is verkrijgbaar bij Sportshop Kicks in Beek.
Voor het trainen dienen de spelers zelf voor de juiste kleding te zorgen. Hieronder wordt
verstaan: trainingspak, regenjas, scheenbeschermers, sportkleding, de juiste voetbalschoenen.
Zorg ervoor dat de kleding voor gebruik schoon is. Dit is uit hygiënisch oogpunt.
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Wij adviseren uitsluitend voetbalschoenen te dragen met vaste kunststof noppen.
Door de KNVB zijn scheenbeschermers verplicht gesteld bij deelname aan wedstrijden.
VV Neerbeek heeft het dragen van scheenbeschermers ook tijdens de trainingen verplicht
gesteld. Het dragen van scheenbeschermers kan veel leed besparen. Ook hier geldt natuurlijk
dat deze gemaakt moeten zijn van degelijk en duurzaam materiaal om een zo goed mogelijke
bescherming te bieden.
Het is niet toegestaan om met de voetbalschoenen aan, van en naar het
sportcomplex te gaan. Er zijn voldoende mogelijkheden om je om te kleden en eventueel te
douchen. Voetbalschoenen horen thuis op het voetbalveld en niet op de straat. Beschadigingen
van noppen en daardoor letsel toebrengen aan andere spelers, kan hiervan het gevolg zijn.
14.

Douchen

Wij willen iedereen dringend verzoeken om na de wedstrijden en trainingen te douchen. Vanaf
de JO10 is douchen na de wedstrijden verplicht.
Dit is in verband met de hygiëne van de speler zelf en van anderen. Neem daarom dan ook de
noodzakelijke douchespullen mee, waarbij wij uit oogpunt van de hygiëne adviseren
badslippers te dragen tijdens het douchen.
15.

Vervoer

Voor het vervoer naar uitwedstrijden zijn we afhankelijk
ouders van het betreffende team. Wij doen dan ook graag
indien hier naar wordt gevraagd.
Als een ouder zelf niet in staat is om zijn/haar kind naar een
ouder dat zelf kenbaar te maken via de groepsapp en iets te
ouders.
16.

van de bereidwilligheid van de
een beroep op uw medewerking
uitwedstrijd te brengen, dient de
regelen met de trainer of andere

Parkeren

Parkeren dient te gebeuren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen aan de voorzijde of
zijkant van de accommodatie.
Oversteken van de Blooteweg is noodzakelijk, maar gevaarlijk. Let daarom goed op bij
oversteken.
17.

Kennismaking / lid worden

Wanneer een kind belangstelling heeft voor de voetbalsport, kan het in overleg met de
leider/trainer van het betreffende team een aantal trainingen gratis bijwonen. Besluit je om
lid te worden, dan dient aanmelding schriftelijk te gebeuren. Het inschrijfformulier is te
downloaden op de website, www.vvneerbeek.com, of verkrijgbaar in de kantine.
Let op! ! ! Het is niet toegestaan om officiële wedstrijden mee te voetballen zonder dat men lid
is.
Indien een speler lid wordt, ontvangt hij/zij alle verdere gegevens welke nodig zijn, en het
informatieboekje.
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18.

Beëindigen lidmaatschap

Beëindigen van het lidmaatschap dient eveneens schriftelijk of per mail te gebeuren.
Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 30 mei. Zonder schriftelijke
beëindiging van het lidmaatschap, is nog steeds contributie verschuldigd. Bij overschrijving
naar een andere vereniging kan dit problemen opleveren. Tussentijdse beëindiging van het
lidmaatschap geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde contributiegeld.
19.

Contributie

De contributie voor de jeugd voor het seizoen 2017-2018 is als volgt vastgesteld:
JO19
JO17
JO15
JO13
JO10/JO11
JO8/JO9
JO7

€ 115,€ 115,€ 100,€ 100,€ 85,€ 85,€ 70,-

VV Neerbeek streeft ernaar om alle contributies via automatische incasso te laten verlopen.
Dit wegens administratieve redenen. De contributierun zal na aanvang van de competitiestart
plaats vinden.
De bovengenoemde bedragen zijn de bedragen zoals die gelden tijdens het maken van dit
informatieboekje. Tijdens de algemene ledenvergadering worden de definitieve
contributiebedragen vastgesteld. Dit kan een verhoging inhouden ten opzichte van de
vermelde bedragen.
20.

Accommodatie

Wij zijn er trots op dat we als jeugdafdeling gebruik kunnen maken van de schitterende
accommodatie. Wij doen er alles aan om deze dan ook zo te houden. Wij vragen aan al onze
leden en bezoekers dat zij hier zorgvuldig mee omgaan en alleen gebruik te maken van de
accommodatie op de manier waar het voor bedoeld is. Tevens wordt er een beroep gedaan op
ouders en spelers om de leiders te helpen bij het opruimen van alle materialen en het
schoonhouden van de kleedlokalen.
Afval hoort thuis in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Indien leden of bezoekers vernielingen aanrichten, worden de kosten die dit met zich
meebrengt, verhaald op de betreffende persoon. Bij herhaling zullen verdergaande
maatregelen getroffen worden.
Ballen en andere materialen mogen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming en toezicht
van de trainers/leiders gepakt worden. Ook hierbij geldt dat de materialen alleen gebruikt
mogen worden voor het doel waar ze voor gemaakt zijn.
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21.

Gedrag

Elk lid en elke bezoeker van VV Neerbeek dient zich te allen tijde zo te gedragen dat de naam
van VV Neerbeek niet in diskrediet gebracht wordt. Dit geldt zowel voor, tijdens en na de
trainingen en voor, tijdens en na de thuis- en uitwedstrijden.
Om alles in goede banen te kunnen leiden, zijn diverse afspraken noodzakelijk. Een aantal
afspraken/regels hiervoor zijn:
 Houd kleedlokalen en doucheruimtes netjes. In de kleedlokalen en doucheruimtes mag
niet gerookt worden. Vuile schoenen dienen buiten op de daar voor bestemde plaatsen
gereinigd te worden. Gebruik de ruimtes alleen daarvoor, waar ze voor gemaakt zijn.
 Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is niet toegestaan.
 De materiaalberging wordt alleen door trainers en leiders betreden. Voor alle andere
leden geldt dat alleen met nadrukkelijke toestemming of onder begeleiding van de
trainers/leiders materialen gepakt mogen worden. De trainers/leiders zorgen voor
uitgifte van de benodigde materialen.
 Verstoor geen andere teams die aan het trainen of een wedstrijd aan het spelen zijn.
Loop niet over het veld dat door deze teams in gebruik is.
 Na de trainingen dienen alle materialen weer mee terug naar de materiaalberging
genomen te worden. De trainers/leiders zien er op toe dat de mee naar buiten genomen
aantallen materialen ook daadwerkelijk weer terug komen. Vermissingen en/of
beschadigingen aan materialen dienen terstond gemeld te worden. De verplaatsbare
doelen worden weer teruggezet langs de kant en van het trainingsveld af, zodat de
gemeente het gebruikelijke onderhoud op het sportpark kan uitvoeren.
 Zorg er voor dat verplaatsbare doelen zodanig opgesteld staan dat deze niet kunnen
omvallen.
 Op tijd aanwezig zijn, is een regel die geldt voor de wedstrijden en voor de trainingen.
Elders in dit informatieboekje staat beschreven wat hiervoor de procedures zijn.
 Ouders/verzorgers mogen natuurlijk behulpzaam zijn bij het omkleden van de
allerkleinsten. Zie er op toe dat ook de allerkleinsten zich al douchen. Bij de
wedstrijdbesprekingen worden zij echter verzocht buiten het kleedlokaal te blijven.
Controleer na elke training en wedstrijd of alle spullen van uw zoon/dochter aanwezig
zijn. Er blijven regelmatig spullen liggen.
 Van iedereen, trainers/leiders, ouders, supporters en spelers wordt verwacht dat zij
zich correct en sportief gedragen. Dit geldt ook naar de scheidsrechter en assistentscheidsrechters toe.
 Aan gele en rode kaarten die opgelopen zijn tijdens wedstrijden, zijn consequenties
verbonden. Behalve uitsluitingen en/of schorsingen kunnen er financiële consequenties
zijn.
 Aanmoedigen mag, uiteraard wel op een correcte manier. Laat het coachen en
begeleiden aan de trainer/leider over (tenzij de coach hierbij om hulp van ouders
vraagt).
 Spelers mogen enkel en alleen meespelen bij een ander team indien de trainers/leiders
hierover samen overeenstemming hebben. Onder geen enkele voorwaarde mag
meegespeeld worden op eigen initiatief.
 Het is niet toegestaan te fietsen rondom de kantine of over de velden op het terrein van
VV Neerbeek. Iedereen, die met de fiets naar trainingen of wedstrijden komt, kan zijn
fiets kwijt in de daarvoor bestemde fietsrekken.
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 Er mag geen eten en drinken worden meegenomen op het kunstgrasveld en hier mag
niet worden gerookt!!! Alleen bidons met water zijn toegestaan.
 Er mogen geen glazen of glazen flesjes vanuit de kantine mee naar buiten worden
genomen. In de kantine kunt u om een bekertje vragen als u uw consumptie buiten wilt
nuttigen.
 Denk allemaal eraan dat het in de winter vroeg donker is en je na de training dus in
het donker naar huis moet fietsen. Zorg daarom voor voldoende licht op je fiets.
 Het aanbrengen van persoonlijke of materiële schade aan leden, bezoekers,
persoonlijke eigendommen, materialen en accommodatie zal op geen enkele wijze
getolereerd worden. Het bestuur van VV Neerbeek zal in dergelijke gevallen passende
maatregelen treffen.
 De aanwijzingen van verantwoordelijke personen dienen te allen tijde en terstond
opgevolgd te worden.
 Wangedrag op welke wijze ook, wordt niet getolereerd. De trainer/leider is bevoegd om
betreffende speler terstond te reprimeren. Wangedrag kan ernstige consequenties
hebben.
 Indien een speler tijdens de training of wedstrijd van het veld wordt gestuurd mag
hij/zij nooit de accommodatie verlaten zonder toestemming van de trainer/leider. De
speler dient in de nabijheid en onder toezicht van de trainer/leider te blijven.
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22.

Rol van de ouders / verzorg(st)ers

Natuurlijk zijn ouders, vrienden, kennissen en anderen die de voetbalsport in Neerbeek een
warm hart toedragen, van harte welkom langs de velden.
Veel toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal.
VV Neerbeek verwacht van de ouders/verzorg(st)ers:
Een positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor
prestaties van hun zoon/dochter. Een heel seizoen lang presteren, valt
niet mee. De ontwikkeling van jeugdvoetballers is grillig, soms staan ze
stil en soms schieten ze vooruit in hun ontwikkeling.
Steun uw zoon/dochter daarom bij tegenslagen of teleurstellingen op positieve wijze
en relativeer goede prestaties. Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel
opgemerkt.
Rustig gedrag, als bezoeker van jeugdwedstrijden. Toon gezond
enthousiasme. Laat de beslissingen aan de scheidsrechter over. Ook hij
doet zijn best.
Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van
de trainers en leiders. Gebruik tevens geen tactische kreten, vooral bij de
kleinere spelers Ze hebben het al moeilijk genoeg met zichzelf, de
tegenstander en de bal.
Wij adviseren, bij thuiskomst de spullen van uw kind na te kijken. Er
blijven geregeld spullen liggen. Als u denkt dat u spullen mist, vraag dan
eerst aan de betreffende leider of er iets gevonden is.
23.

Financiële middelen.

Een vereniging als VV Neerbeek runnen kost geld, veel geld. Denk maar eens aan de
trainingsmaterialen, diverse activiteiten, accommodatie, tenues, enzovoort, enzovoort.
Naast het innen van de contributie, organiseert de vereniging diverse acties en activiteiten om
in de onkosten te kunnen voorzien. Ook door de jeugdafdeling wordt hierin haar steentje
bijgedragen met bijvoorbeeld de volgende actie:
 Grote Clubactie: aan deze landelijke actie doet natuurlijk ook VV Neerbeek mee. Een
belangrijk gedeelte van de opbrengst is voor VV Neerbeek bestemd. De loten worden
door onze jeugdleden verkocht in het begin van het nieuwe seizoen.
Naast bovengenoemde actie heeft de jeugdafdeling nog diverse sponsors die tenues,
tassen sponsoren of op een andere wijze de jeugdafdeling financieel ondersteunen.
Hiervoor natuurlijk onze zeer gewaardeerde dank.
Wilt u, of kent u iemand die, op een af andere wijze onze vereniging of een team
wilt sponsoren, neem dan contact op met één van de trainers/leiders of met de
jeugdcommissie.
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24.

Activiteiten

Door het seizoen heen organiseert VV Neerbeek diverse activiteiten. Activiteiten die voor jong
en oud toegankelijk zijn en meer dan de moeite waard zijn om aan deel te nemen. Enkele
activiteiten zijn:
 Kaartavonden: diverse avonden per seizoen worden kaartavonden georganiseerd. Met
deze kaartcompetitie zijn leuke en aantrekkelijke prijzen te verdienen.
 Darts toernooi: regelmatig wordt de “Neerbeek-ambassy” georganiseerd. Een darts
toernooi dat open staat voor jong en oud.
 Carnaval: sinds enkele jaren wordt er weer volop carnaval gevierd bij VV Neerbeek.
Compleet met prinsuitroeping met ook een jeugdprins(es). Ook hebben we al twee jaar
met een groep mee gelopen in de optocht van Neerbeek.
 Nieuwjaarsbijeenkomst: begin januari wordt, ter inluiding van het nieuwe jaar, een
nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Eerst buiten op het veld een mixtoernooi voor de
senioren en de oudste junioren, vervolgens voor iedereen in de kantine gezellig
bijkletsen met een hapje en een drankje.
 Familietoernooi: elk jaar op Hemelvaartsdag wordt het “Neerbeeks Familietoernooi”
georganiseerd. Deelname staat open voor iedereen, van jong tot oud, man of vrouw. Er
kan gestreden worden voor diverse prijzen in een recreatieve poule en in een
prestatieve poule.
 Feestavonden: door het jaar heen worden verschillende feestavonden geörganiseerd.
Met een keur aan dj’s en artiesten, zijn deze avonden uitgegroeid tot een ware
happening binnen de Neerbeekse voetbalvereniging en samenleving.
 Winterzaalcompetitie: tijdens de winterstop op het veld kunnen de jeugdteams mee
doen aan de winterzaalcompetitie die door de KNVB georganiseerd wordt.
 Sinterklaas: voor de allerkleinsten bezoekt Sinterklaas rondom zijn verjaardag ook
onze vereniging.
 Pasen: de paashaas verstopt natuurlijk ook eieren rondom de
kantine en de voetbalvelden.
 Jeugdkamp: voor de jeugd wordt elk jaar een kamp
georganiseerd. Van vrijdag of zaterdag tot zondagmiddag vinden
dan in een sportieve en ontspannen sfeer allerlei spellen plaats.
Juist hier geldt, dat meedoen belangrijker is dan winnen.

Aan de omschreven activiteiten is te zien dat VV Neerbeek een vereniging
is, die naast het voetballen, bruist van de activiteiten. Wellicht zijn we nog enkele activiteiten
vergeten in de lijst. Voor de organisatie hiervan is VV Neerbeek aangewezen op de vrijwillige
inzet van onze leden. Wij willen dan ook een beroep doen op uw steun en vrijwillige hulp, in
welke vorm dan ook, om te kunnen slagen bij het organiseren van deze activiteiten. Neem
hiervoor contact op met Suzan Stenzel: suzan-vvneerbeek@outlook.com.
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25.

U en de vereniging

Indien er ouders zijn, die enkele uurtjes per week willen steken in het begeleiden of trainen
van de jeugd en zo kunnen bijdragen aan het plezier van een speler, zijn deze van harte
welkom. Of wilt u een andere taak binnen onze afdeling vervullen, schroom dan niet en neem
contact op met één van de bestuursleden of via suzan-vvneerbeek@outlook.com. Zij kunnen u
meer informatie verstrekken.
De inhoud van dit informatieboekje is met zorg samengesteld. Er kunnen echter altijd zaken
in staan, die in de praktijk anders werken dan omschreven in het boekje. Ook kunnen zaken
veranderd zijn na het maken van dit boekje. Verschillen die van wezenlijk belang zijn, worden
altijd door de leiders of bestuur kenbaar gemaakt via onze website, via mail of de groepsapps.
VV Neerbeek of personen die in het belang van VV Neerbeek handelen, kunnen niet
verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van dit boekje. Vraag bij twijfel dan ook altijd
nadere informatie.
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