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Ieder seizoen hopen wij er met elkaar weer een sportief jaar van te maken. Meestal verlopen de 

wedstrijden en onze verenigingsactiviteiten probleemloos en in een goede sfeer. Dit natuurlijk 

mede dankzij de inzet van de vrijwillige leiders en coaches van de teams. Om de leiders en coaches 

zo goed mogelijk te begeleiden, is dit document opgesteld. Hier vind je precies wat er van een 

leider en coach van v.v. SVI wordt verwacht. Mocht je na het lezen van dit document nog vragen of 

opmerkingen hebben, dan kun je altijd bij de organisatorisch coördinator van jouw jeugdafdeling 

terecht.  

 

Ten eerste is het belangrijk om te weten dat we bij v.v.v SVI 11 gouden regels hanteren:  

 

v.v. SVI kent 11 gouden ( spel ) regels: 

 

1. SAMEN maken we de vereniging 

2. We schelden en pesten niet en gedragen ons correct en SPORTIEF 

3. We LUISTEREN naar de trainer en leider 

4. We komen afspraken na en zijn op tijd bij wedstrijden en trainingen 

5. We tonen RESPECT aan medespelers en de tegenpartij 

6. We gaan zorgvuldig met onze accommodatie en onze materialen 

7. We accepteren beslissingen van de scheids- en grensrechter 

8. Onze ouders zijn BETROKKEN en zetten zich in door te helpen 

9. Onze ouders moedigen POSITIEF aan 

10. Onze toeschouwers blijven buiten de lijnen 

11. We waarderen het werk van vrijwilligers en zetten ons actief in als vrijwilliger 

 

 

Deze 11 regels worden in de algemene informatiegids uitgebreid uitgelegd. 
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Wat zijn je taken als leider/coach? 

1. Informeren ouders over wedstrijden/trainingen/toernooien etc.  

2. Coördineren van vrijwilligerstaken als rijden, fluiten, wassen etc.  

3. Coördineren toernooien/oefenwedstrijden  

4. Taakverdeling Leider/Coach/Trainer  

5. De rol van de ouders tijdens wedstrijden/toernooien  

6. Aanmelden/afmelden/verzetten/afgelasten van wedstrijden  

7. Zorg voor voldoende spelers 

8. Wedstrijdbegeleiding  (scheidsrechters) 

9. Wedstrijden 

10. Afgelastingen en keuring velden  

11. Verplaatsing wedstrijden 

12. Kleding coördinatie  

13. Materialen  

14. Handig om te weten: 

a. Aanspreekpunten  

b. Fair Play  

c. Meldpunten escalatie  

d. Blessures   
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1. Informeren ouders over wedstrijden/trainingen/toernooien etc. 

Als leider zorg je ervoor dat ouders op de hoogte worden gebracht van wedstrijden, toernooien en 

andere zaken. De informatie over (beker) wedstrijden vind je op de site van v.v.SVI onder Teams, 

en in de voetbal app van de KNVB. Het is handig om hiervoor een groeps app te gebruiken. 

Informatie over waar te voetballen, tijden, kleedkamers en eventuele hulp is handig om wekelijks 

tijdig door te geven.  

 

2. Coördineren vrijwilligers taken 

Als leider/coach draag je zorg voor de begeleiding van de wedstrijd. Bij thuiswedstrijden regel je 

een scheidsrechter (als de club deze niet heeft toegewezen), en vanaf JO13 ook een lijnrechter. De 

lijnrechter regel je ook voor uitwedstrijden, aangezien iedere club er altijd 1 moet leveren. 

Meestal zijn dit ouders. Voor uitwedstrijden dienen er ook auto’s geregeld te worden. Voor 

thuiswedstrijden regelt de leider ook ranja voor de tegenstanders na de wedstrijd.  

Je kunt ervoor kiezen om een schema te maken waarin je ouders om de beurt een rol toebedeelt, 

je kunt het ook wekelijks bekijken. Daarnaast is het ook goed om een schema te maken voor de 

wastas.  

 

3. Coördineren oefenwedstrijden / toernooien. 

Tijdens de winterstop en in de zomerperiode worden nog wel eens oefenwedstrijden geregeld. Wil 

je een oefenwedstrijd voor jouw team, dan regel je dit via de technisch coördinator van jouw 

team. Hij zal contact opnemen met wedstrijdzaken om te kijken of er een veld en tijdstip 

beschikbaar is. De club brengt leiders ook op de hoogte van mogelijke toernooien waar je aan mee 

mag of moet doen. Het is aan de leiders/coaches om te bepalen of er buiten de verplichte 

toernooien aan v.v.SVI ook voor andere toernooien deelgenomen wil worden. Dit dient met de 

technisch coördinator afgestemd te worden.  
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4. Taakverdeling Leider/Coach / Trainer 

Er komen bij het begeleiden van een team veel taken kijken. De ouders moeten op de hoogte 

gebracht worden, wedstrijden moeten aangemeld worden, ballen moeten geregeld worden, 

rijders voor uitwedstrijden, de wastas en kleding verdeeld worden, en eventueel scheidsrechters 

en lijnrechters (vanaf JO13). Het is daarom fijn om dit met minimaal 2 ouders te doen, waarbij de 

taken verdeeld kunnen worden. Zo kan een ouder de (wekelijkse) coördinatie/communicatietaken 

op zich nemen, en een andere ouder de wedstrijd- en toernooibegeleiding en eventueel de 

coaching. Zijn trainer en coach niet dezelfde persoon, dan hebben de trainer en coach rondom 

wedstrijden even contact met elkaar om feedback te geven over hoe wedstrijden verlopen zijn, 

waar nog op geoefend kan worden en het doorgeven van opstellingsmogelijkheden, aanvoerder 

etc.  

 

 
5. De rol van ouders tijdens wedstrijden en toernooien.  

De rol van ouders is positieve aanmoediging. Het coachen dient zoveel mogelijk aan de coaches 

overgelaten te worden. Het is ook de taak van de wedstrijdbegeleiders om ouders die te fanatiek 

coachen hierop aan te spreken. Daarnaast is het de bedoeling dat iedere ouder mee doet in de 

verdeling van de taken van scheidsrechter, evt. lijnrechter, wassen en rijden.  

 

6. Zorg voor voldoende spelers. 

Als leider is het (in overleg met de trainers) je taak om voldoende spelers ter beschikking te 

hebben om een wedstrijd te kunnen spelen. Zorg in ieder geval voor het minimale aantal dat nodig 

is, bij voorkeur aangevuld met 2 à 3 wisselspelers. 

Op het moment dat je niet voldoende spelers hebt en moet ‘lenen’ bij andere teams, geldt de 

volgende regel. Elk team binnen SVI heeft een eigen aanduiding. 

JO(leeftijdscategorie)-(teamnummer). Hierbij hanteren we een dat het team met aanduiding ‘1’ 

het ‘hoogste’ team is. Bij lenen geldt dat je in principe altijd leent vanuit het eerstvolgende ‘lagere’ 

team. Op het moment dat dit team hierdoor ook te weinig spelers heeft, lenen zij weer uit het, 

voor hen, eerstvolgende ‘lagere’ team. Dit gaat indien nodig zo door tot er in het ‘laagste’ team te 

weinig spelers zijn. Vervolgens kan deze wedstrijd worden afgelast zonder bijzondere gevolgen 

vanuit de KNVB. 
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7. Coördineren met trainer betreffende wedstrijd begeleiding 

Binnen het team heb je te maken met trainers en leiders. Het is verstandig voor aanvang van het 

seizoen af te stemmen met de trainers wie welke vorm van begeleiding doet. Voor sommige teams 

zal gelden dat er bij wedstrijden een trainer aanwezig is die het voetbaltechnische gedeelte op zich 

neemt. De leider is dan verantwoordelijk voor de facilitering.  

Voor andere teams geldt dat er geen trainers aanwezig zijn tijdens de wedstrijd. Stem af met de 

trainer waar je op gaat letten en wat er specifiek die week getraind is. Je kan dan ook makkelijker 

aan de trainer terugkoppelen hoe er gespeeld is. 

 

8. Wedstrijdbegeleiding. 

De wedstrijdbegeleider zorgt ervoor dat de ballen, bidons en vanaf JO13 voor thuiswedstrijden de 

cornervlaggen in goede orde aanwezig zijn. Ballen gaan ook mee naar uitwedstrijden om het team 

de mogelijkheid te geven in te spelen. De wedstrijdbegeleider zorgt ervoor dat het team zich naar 

de juiste kleedkamer begeeft en geeft aanwijzingen voor de wedstrijd samen met de coach 

wanneer dit een andere persoon is.  Ook is de wedstrijdbegeleider/coach verantwoordelijk voor 

de opstelling en het wisselschema. Het is de bedoeling dat ieder kind iedere wedstrijd aan spelen 

toekomt. De wedstrijdbegeleider meldt zich bij de scheidsrechter. Vanaf JO13 zullen hier ook de 

spelerspasjes gecontroleerd worden. Sinds de app geeft de scheidsrechter de eindstand door 

middels deze app en hoeft de leider /coach niet meer naar wedstrijdzaken om de uitslag door te 

geven.  

 

9. Wedstrijden 

A.   Competitie- en bekerwedstrijden worden vastgesteld door de KNVB. 

B.  Het wedstrijdsecretariaat faciliteert de door de KNVB vastgestelde wedstrijden, de 

oefenwedstrijden en de bekerwedstrijden. 

C.  Mutaties, wijzigingen, afgelastingen van het bestaande wedstrijdprogramma, inclusief 

oefenwedstrijden en bekerwedstrijden worden door de wedstrijdsecretarissen  zo spoedig 

mogelijk verwerkt zodat alle partijen via voetbal.nl op de hoogte gesteld worden. 

D.  Alle communicatie over wedstrijden verloopt enkel en alleen tussen de betreffende 

coördinatoren van de BG’s Voetbal en de wedstrijdsecretarissen. Rechtstreekse verzoeken e.d. 

van trainers en leiders worden niet in behandeling genomen. 

E.  Oefenwedstrijden worden in samenspraak met de coördinator compleet aangemeld bij de 

desbetreffende wedstrijdsecretaris. Deze laatste bepaalt of het mogelijk is, stelt vervolgens de 
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tijd vast en koppelt dit terug aan de coördinator. Tussen aanvraag en geplande datum dienen 

tenminste vier dagen te zitten zodat er voldoende gelegenheid is om alles te regelen en 

betrokkenen (incl. Materiaalcommissie en Clubhuisbeheer) te informeren. Bij afgelastingen 

door weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden kan hier in goed overleg 

tussen coördinator en wedstrijdsecretaris van worden afgeweken. Teams die zelf een 

tegenstander gevonden hebben kunnen via de betreffende coördinator van de BG’s Voetbal de 

wedstrijdsecretaris verzoeken de wedstrijd in te plannen. Pas na inplannen in het 

wedstrijdprogramma en terugkoppeling via de coördinator van één van de BG’s Voetbal is de 

wedstrijd definitief vastgesteld. De wedstrijd wordt door de wedstrijdsecretaris aan de 

wedstrijdsecretaris van de tegenstander en/of aanvrager van de wedstrijd bevestigd. Een veld 

kan bij gebrek aan een vastgelegde tegenstander niet gereserveerd worden. 

F. Het vaststellen van doordeweekse oefen-/competitiewedstrijden gebeurt door de 

wedstrijdsecretaris in overleg met de betrokken coördinator van de teams die op datzelfde 

tijdstip ook trainen op het training/wedstrijdveld. In de winterperiode zijn de mogelijkheden 

tot een midweekse wedstrijd zeer beperkt. 

G.  Zelf geregelde oefenwedstrijden die uit worden gespeeld dienen minimaal vier dagen van te 

voren, via de coördinator worden gemeld aan de wedstrijdsecretaris zodat deze de wedstrijd 

en de speeldatum tijdig in het wedstrijdprogramma kan opnemen. Een veld kan bij gebrek aan 

een vastgelegde tegenstander niet gereserveerd worden. 

H.  Verzoeken voor oefenwedstrijden van tegenstanders worden door de wedstrijdsecretarissen 

doorgegeven aan de betreffende coördinator van de BG’s Voetbal. Deze coördinator stelt vast 

tegen welk team van v.v. SVI gespeeld wordt en geeft dit door aan de wedstrijdsecretaris. 

I. De wedstrijdsecretaris maakt een totaaloverzicht van het programma en een veld- en 

kleedkamerindeling. De indeling is te zien op de tv schermen in de kantine. 
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J. In principe worden alle teams ingeschreven voor de bekercompetitie. Echter om reden van 

vakantiespreiding en/of andere factoren kan hiervan met instemming van de betreffende 

beleidsfunctionaris worden afgeweken. Indien hiervan wordt afgeweken, dan worden alle 

selectieteams en de helft van de recreatieve teams ingeschreven. De BG’s Voetbal zijn 

verantwoordelijk voor de formele inschrijving van de deelnemende teams aan de 

bekercompetitie bij de KNVB. 

K. Het Algemeen Bestuur stelt per seizoen vast op welke data niet gespeeld kan/mag worden in 

verband met andere activiteiten, feestdagen, dodenherdenking, zomer- en winterstop. 

  

10. Afgelastingen en keuren velden 

 

1. De velden worden op speelbaarheid gekeurd door een door de KNVB aangestelde consul. 

2. Naast het keuren van de velden is de consul tevens belast met het informeren van 

betrokkenen bij afkeuringen. 

3. Communicatie met de consul valt onder verantwoording van de BG Voetbal Senioren. 

4. De keuring geschiedt op of omstreeks de wedstrijddag op een zodanig tijdstip dat 

bezoekende teams tijdig afgebeld kunnen worden. 

5. Bij gedeeltelijke beschikbaarheid/afgelastingen van de velden heeft de KNVB een 

afgelastingregeling opgesteld met daarin een scheiding tussen categorie A en categorie B. 

De rangorde bij gedeeltelijke afgelastingen is: 

a. Bekerwedstrijd A of B categorie 

b. Competitie A categorie 

c. Competitie B categorie 

d. Oefenwedstrijden selectie 

e. Overig 

6. Bij afgelastingen wordt het wedstrijdsecretariaat terstond op de hoogte gebracht door de 

consul. 

7. Het wedstrijdsecretariaat verwerkt de informatie in Sportlink zodat alle betrokkenen direct 

op de hoogte gesteld worden ( elftallen, scheidsrechter, bezoekers). 
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11. Verplaatsen wedstrijden 

1. In beginsel is zaterdag de vaste speeldag van wedstrijden; 

2. Uitgangspunt is altijd spelen, lenen bij onderliggend elftal; 

3. A categorie speelt altijd; 

4. OC stellen zeker dat verplaatsen/baaldag van een wedstrijd de enige mogelijkheid is; 

5. Aanvraag 4 (hierboven) wordt voor dinsdag bij betreffende wedstrijdsecretaris neergelegd. 

6. Aanvraag pas definitief na akkoord KNVB of wedstrijdsecretaris; 

7. In de winterperiode terughoudend met verzoeken ivm beperkte mogelijkheden sportpark; 

8. Rondom onze toernooien gelden afwijkende regels; 

 

 

12. Kledingcoördinatie 

Voor het volledige kledingreglement verwijzen we naar de website. 

Onderstaande zijn belangrijk(st)e punten uit dit reglement 

❏ Algemeen 

Elk lid, leider of trainer die gebruik maakt van kleding in eigendom van SVI, wordt geacht op 

de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement en naar de inhoud daarvan te handelen. 

SVI stelt kleding beschikbaar aan haar spelende leden, leiders en trainers.  

Het beheer van de kleding valt onder de verantwoordelijkheid van de Bestuursgroep Facilitair 

van SVI. Eerste aanspreekpunt is de Kledingcoördinator.  

De Kledingcoördinator is vaak op zaterdag aanwezig en werkt verder op afspraak. Bij de 

seizoensstart is er ‘spreekuur’. De tijden hiervoor zullen nader via de website van SVI worden 

gecommuniceerd. Voor vragen over of problemen met de kleding, is de kledingcoördinator per 

email bereikbaar via: kleding@vvsvi.nl. 

 

❏ Spelers-kleding in bruikleen 

Voor de eerste wedstrijd van het seizoen wordt het kledingpakket door de Kledingcoördinator 

aan de leider uitgeleverd. De leider ontvangt hierbij een pakbon (uitdraai uit de database) en 

tekent voor de ontvangst. De leider wordt geacht alle nummers (nogmaals) te controleren en 

bij niet correcte uitlevering dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week, 

te melden aan de kledingcoördinator. 
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Sokken voor nieuwe leden: De leider kan een verzoek hiervoor via mail indienen 

bij de Kledingcoördinator. Uitlevering vindt doorgaans plaats via de teamkooi. 

 

❏ Inname: 

Aan het einde van het seizoen wordt alle kleding in bruikleen ingenomen door de 

Kledingcoördinator. 

 

❏ Gebruik van de kleding 

Het gebruik van de kleding in bruikleen is niet vrij, maar aan richtlijnen gebonden! 

a. De wedstrijdshirts en –broekjes mogen alleen bij officiële wedstrijden – bekend bij het 

wedstrijdsecretariaat van SVI– worden gebruikt. 

Het wordt de leiders zeer dringend geadviseerd om voor de wedstrijdkleding de 

teamtas te (blijven) gebruiken, met een roulerend rooster voor het wassen van de 

wedstrijdkleding. Voordelen: 

- De kleding blijft zoveel mogelijk uniform per team 

- Het sociale aspect: voetbal is een teamsport bij uitstek en daarbij hoort gezamenlijk 

aankleden in de kleedkamer en gezamenlijk het verlies verwerken of de overwinning te 

vieren in de kleedkamer! Geen wastas = veel minder een team! 

b. De presentatiepakken worden alleen gebruikt op wedstrijddagen. 

 Ze mogen als volgt worden gebruikt: 

- Om van huis naar De Siggels te gaan voor een thuis- of uitwedstrijd 

- Om als warming-up tenue te gebruiken vóór de wedstrijd 

- Om als wisselspeler te dragen tijdens de wedstrijd 

- Om ná de wedstrijd te dragen, in de kantine en op weg naar huis 

 Omdat een groot deel van de presentatiepakken is voorzien van sponsoropdruk, is 

het een dringend advies om de presentatiepakken ook als hierboven omschreven te 

gebruiken! 
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Waarvoor mogen de presentatiepakken uitdrukkelijk NIET voor worden gebruikt? 

- In privé tijd 

- Als trainingspak voor de trainingen 

- M.n. de jeugd moet voorzichtig zijn met het gebruik van de broeken. Op zaterdagmiddag 

op de Siggels lekker voetballen zal betekenen dat de broeken niet 4 jaar lang als 

‘presentatie-pak’ kunnen worden gebruik! 

c.  De jassen voor leiders zijn presentatiejassen op wedstrijddagen en mogen ook alleen als 

zodanig worden gebruikt door de leiders. 

 

❏ Onderhoud 

Alle kleding wordt in bruikleen ter beschikking gesteld, behalve de sokken. Het is belangrijk dat 

men dus te allen tijde beseft dat er dus speciale aandacht moet worden besteed aan het 

onderhoud! 

Algemeen: 

- Volg altijd de was-instructies op het etiket! Deze zijn bindend! 

- Was met zorg en check nog een keer extra de instellingen van de wasmachine! 

- Gebruik geen wasdroger! Hier heeft de kleding te veel van te lijden. 

Wedstrijdkleding: 

- De ervaring leert dat niet alle wasmachines een volledig teamtenue (17 shirts en 

broekjes) aan kunnen, met soms wasschade tot gevolg. Bij twijfel: was in 2 keer! 

- Niet gebruikt? Dan niet wassen! Houdt de niet gebruikte shirts en broekjes schoon in 

een extra plastic zak in de teamtas. Dit voorkomt onnodig wassen. 

De presentatiepakken en – jassen:  

- Wanneer deze worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld, dan is het niet noodzakelijk dat 

deze wekelijk worden gewassen. Meer wassen is meer slijtage, dus was ze alleen wanneer dat 

noodzakelijk is. 

 

13. Materialen 

Materialen worden elk seizoen beschikbaar gesteld door SVI. 

Als leider krijg je aan het begin van het seizoen een uitnodiging om te tekenen voor de materialen. 

Je krijgt dan een set sleutels die toegang geven tot diverse materialen op het terrein van SVI. 

Mocht je gedurende het seizoen iets willen wijzigen/aanvragen op het gebied van materiaal, gaat 

dat altijd via de organisatorisch coördinator. 

 



Informatiegids voor leiders en coaches | seizoen 2018-2019 | vv svi 

 
 

14. Handig om te weten 

❏ Aanspreekpunten 

Als leider heb je een aantal aanspreekpunten: 

1. Je mede-leider. Met hem/haar bespreek je in eerste instantie de gang van zaken. 

2. De trainer(s) en/of coach. Met hem/haar bespreek je de voetbaltechnische kant. 

3. De technisch coördinator- bij hem/haar kan je terecht voor alle vragen op technisch 

gebied. 

4. De organisatorisch coördinator - bij hem/haar kan je terecht voor alle vragen op 

organisatorisch gebied. 

 

❏ Belangrijke data:  

- Sluiting sportpark winterstop.  

Na de laatste donderdag voor kerst gaat het hele sportpark dicht. Er kan dan niet getraind 

of gespeeld worden. Vanaf het snerttoernooi is het sportpark weer geopend 

- Sluiting sportpark zomer. 

Na de familiedag kan er niet meer getraind of gespeeld worden 

- Er zijn een aantal verplichte eigen toernooien: snerttoernooi ?? ?? De teams worden 

geacht hier aan deel te nemen. Zorg er dus voor dat oefenwedstrijden e.d. niet op die 

dagen gepland worden. 

 

❏ Fair Play 

Er wordt verwacht dat alle kinderen  zich volgens de fair play regels en sportief naar de 

tegenstander en elkaar toe gedragen. Dit gebeurt natuurlijk al wel, maar soms zoeken 

kinderen grenzen op. En die moeten we ze dan wel geven. Mocht één van de kinderen zich niet 

netjes gedragen richting leiding, tegenstander of teamgenoten, dan worden de ouders op de 

hoogte gesteld. Dan kunnen de ouders dit met hun eigen kind bespreken. Het is hierbij ook 

belangrijk dat de kinderen de aanwijzingen van de leiders en coaches opvolgen. 

 

Volgens de Fair Play regel is het ook gebruikelijk om voor de wedstrijd de tegenstander 

welkom te heten middels het handen geven. 
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Bij escalaties, ook van de tegenstander, kan het fair play klachtenformulier via de website 

ingevuld worden: https://www.vvsvi.nl/770/klachtfairplay/ 

 

❏ Blessures.  

Er is voor alle leden van SVI de mogelijkheid om zich voor vragen en adviezen m.b.t. blessures 

te melden bij een fysiotherapeut van FysioPlus Zwolle. Tijdens een inloopspreekuur kan deze 

vragen beantwoorden en eventuele adviezen geven om er voor te zorgen dat spelers zo snel 

mogelijk, maar ook verantwoord, fit blijven/worden. Hier wordt al door veel leden gebruik van 

gemaakt en deze mogelijkheid wordt als positief ervaren.  

Op onderstaande tijden is de fysio aanwezig in kleedkamer 12 bij v.v.SVI. Mochten spelers niet 

op de genoemde tijden langs kunnen komen, dan kunnen zij ook een afspraak maken bij onze 

praktijklocatie in De Fenix op dinsdag, woensdag en vrijdag. Mocht het nodig zijn, dan kunnen 

spelers hier ook behandeld worden met alle faciliteiten die zij te bieden hebben. 

Aanwezigheidstijden SVI: 

Dinsdag:             18:15 – 22:00 

Donderdag:       18:00 – 22:00 

  

De fysiotherapeut is: Carlo Ebbens, FysioPlus Zwolle, info@fysiopluszwolle.nl, 

038-4535503 
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