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VOORWOORD BESTUUR

VV Haarsteeg kent een grote jeugdafdeling met ruim 400 spelende jeugdleden verdeeld over
35 a 40 teams en de mini’s. Wij beseffen dat het niet alleen om de kinderen gaat, maar dat
ook de ouders nauw betrokken raken bij de vereniging.
Met dit informatieboekje willen wij jou informeren over de zaken die samenhangen met het
spelen binnen onze vereniging. Wij streven ernaar om zowel de kinderen als de ouders zo
snel mogelijk een fijn gevoel te geven bij VV Haarsteeg.
Wij hopen dat je na het lezen van dit informatieboekje een goed beeld hebt van de visie en
normen en waarden van VV Haarsteeg en dat jij en jouw kind(eren) een fijne sportieve tijd
tegemoet gaan binnen onze vereniging.
Veel leesplezier!
Carline van de Ven, Kristie Habraken en Marly Verlouw
Portefeuillehouders Communicatie
Bestuur VV Haarsteeg
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2. ACCOMMODATIE VV HAARSTEEG
2.1 PLATTEGROND VV HAARSTEEG
VV Haarsteeg speelt sinds 1989 op het prachtige sportpark aan De Priemsteeg tussen
Haarsteeg en Vlijmen. Sportpark Haarsteeg heeft in totaal zes velden: twee natuurgraswedstrijdvelden, waarvan een met een overdekte zittribune, twee kunstgrasvelden waar
zowel wedstrijden als trainingen plaatsvinden, twee natuurgrasvelden voor zowel
wedstrijden als trainingen en een groot natuurgrasveld enkel voor trainingen. Veld 4C staat
komende jaargang voor een deel van het seizoen ter beschikking aan korfbalvereniging
NDZW.
Verder beschikt de vereniging over 20 kleedkamers, waarvan acht op de begane grond en 12
op de 1e verdieping. Op de 1e verdieping zijn tevens vier scheidsrechterkleedkamers.
Alle kleedkamers zijn uitgerust met douches die voldoen aan de eisen ter preventie van
legionella.
Er is een ruim aanbod aan parkeerplekken, waaronder twee invalidenparkeerplaatsen.
Let op: hier geldt een wegsleepregeling bij het ontbreken van een invalidenparkeerkaart!

2.2 WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Op wedstrijddagen is er bij VV Haarsteeg een gastvrouw- of heer aanwezig voor zowel de
thuisspelende als de bezoekende teams. De gastvrouw- of heer is het eerste aanspreekpunt voor trainers/leiders en KNVB-scheidsrechters. Zij kunnen zich als bezoekend team of
scheidsrechter aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat waar het aanspreekpunt zich bevindt.
Tevens kan hier een sleutel van de kleedkamer gehaald worden, evenals overige benodigdheden voor het spelen van een wedstrijd, zoals een bal of scheidsrechtermaterialen.
Na afloop van een wedstrijd moet deze afgemeld worden bij het secretariaat zodat de uitslag
definitief vastgelegd kan worden binnen Sportlink. Dit valt onder de verantwoording van de
thuisploeg, dus zorg dat de spelbegeleider, scheidsrechter of leider deze actie uitvoert bij het
secretariaat
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2.3 WAARDEVOLLE SPULLEN
Tijdens de wedstrijden kunnen waardevolle spullen worden opgeborgen in een locker in de
ontvangsthal van het clubgebouw. De locker kan worden afgesloten met een cijfercode.
Het is tevens mogelijk een sleutel van de kleedkamer af te halen bij het wedstrijdsecretariaat,
zodat de kleedkamer tijdens de wedstrijd afgesloten is. VV Haarsteeg accepteert op geen
enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het verloren gaan van eigendommen.
2.4 ALGEMEEN
• VV Haarsteeg rekent erop dat de kleedkamers na gebruik schoon worden achtergelaten.
De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de leiding van het betreffende team.
• Het team dat als laatste op een veld traint dient direct na de training het licht uit te doen
met het bedieningspaneel in de beheerdersruimte. De trainers van de teams zijn hiervoor
verantwoordelijk.
• Op de kunstgrasvelden mag met de meeste schoenen gespeeld worden. Enkel de
zogenaamde 6-nopschoenen zijn niet toegestaan. We adviseren speciale kunstgrasvoetbalschoenen te gebruiken.
• In het gehele clubgebouw mag niet worden gerookt!
• De kantine is geopend op donderdagavond, zaterdag en zondag. Voor opening op andere
dagen, kan overlegd worden met de kantinebeheerder.
• In het kleedgebouw en langs de velden mag geen alcohol genuttigd worden. Onder het
overdekte terras mag alcohol gedronken worden in plastic glazen. VV Haarsteeg schenkt
geen alcohol aan personen onder de 18 jaar en volgt daarmee de overheidscampagne
NIX18.
• Alcohol wordt op zaterdag geschonken vanaf 13.00 uur.
• Er is gratis Wifi in en rondom het clubgebouw aanwezig.
2.5 NORMEN EN WAARDEN
Klik hier voor de gedragsregels van VV Haarsteeg.

3. VOETBAL ALGEMEEN
3.1 VOETBALHART
Het voetbalhart houdt zich bezig met het voetbaltechnische gedeelte binnen VV Haarsteeg.
De organisatorische zaken zijn in handen van Frank van Zon. Joop Kipping regelt de facilitaire
zaken; denk hierbij aan de accommodatie, kleding en velden.
Zoals hierboven vermeld is het voetbalhart in zijn geheel verantwoordelijk voor alle voetbaltechnische zaken binnen VV Haarsteeg (jongens, meisjes, jeugd, senioren, keepers, G-team).
De volgende personen vormen het voetbalhart en zijn aanspreekpunt voor één van de voetbaltechnische onderdelen:
•
•
•
•
•

Femke Luijsterburg (Meisjes/Dames)
Marcel Damen en Corné Verhoeven (Jeugd onderbouw = JO7 t/m JO13)
Dries Verstijnen en Jack van Steen (Jeugd bovenbouw = JO14 t/m JO19)
Antoine van Logten en Verdyne de Windt (Senioren, G-team en Keepers)
Wim Vos (Rol richting Bestuur)

Het voetbalhart wenst iedereen veel voetbalplezier en succes komend seizoen! Voor vragen,
opmerkingen en aanvullingen is het voetbalhart te bereiken via: voetbalhart@vvhaarsteeg.nl.

5

3.2 INDELING IN LEEFTIJDSGROEPEN
Bij VV Haarsteeg wordt ieder lid ingedeeld in zijn/haar leeftijdscategorie. Per uitzondering
wordt door het voetbalhart een keuze gemaakt voor welk team de speller zal uitkomen. In
overeenstemming met de reglementen van de KNVB worden onze teams als volgt ingedeeld.
3.2.1 JONGENS
Competitie Spelvorm
JO7		
4x4		
JO8		
6x6		
JO9		
6x6		
JO10		
6x6		
JO11		
8x8		
JO12		
8x8		
JO13		
11x11		
JO14		
11x11		
JO15		
11x11		
JO16		
11x11		
JO17		
11x11		
JO18		
11x11		
JO19		
11x11		

Geboortejaar		
2012			
2011			
2010			
2009			
2008			
2007			
2006			
2005			
2004			
2003			
2002			
2001			
2000			

3.2.2 MEIDEN
Competitie
MO11		
MO13		
MO13		
MO15		
MO17		
MO19		

Geboortejaar		Aantal dispensatiespelers				
2008			
In alle klassen maximaal 2 per team		
2006			
In alle klassen maximaal 2 per team
2006			
In alle klassen maximaal 3 per team
2004			
In alle klassen maximaal 3 per team
2002			
In alle klassen maximaal 3 per team
2000			
Geen dispensatie		

Spelvorm
8x8		
8x8		
11x11		
11x11		
11x11		
11x11		

Aantal dispensatiespelers
Geen dispensatie 				
In alle klassen max. 1 per team incl. meisjes
In alle klassen max. 1 per team incl. meisjes
In alle klassen max. 1 per team
In alle klassen max. 2 per team
In alle klassen max. 2 per team
In de 1e klasse en lager max. 3 per team
In alle klassen max. 3 per team
In de 2e klasse en lager max. 3 per team
In alle klassen max. 3 per team
In de 2e klasse en lager max. 3 per team
In alle klassen max. 3 per team
In de 2e klasse en lager max. 3 per team

3.2.3 ALGEMEEN							
• Bij de spelvorm 6x6 is er 1 dispensatiespeler per team toegestaan.
• Bij de spelvorm 8x8 is het maximumaantal dispensatiespelers 2, terwijl er bij 11*11 maximaal 3 dispensatiespelers deel mogen nemen.
• Een dispensatiespeler mag maximaal 1 jaar ouder zijn.				
• In gemengde competities mogen meisjes één jaar ouder zijn (automatische dispensatie).
Dit geldt nog niet bij de JO8 en JO9.
3.3 AANVANGSTIJDEN WEDSTRIJDEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE
De aanvangstijden van de thuiswedstrijden (tenzij anders vermeld):
Team		Aanvangstijd		Tijdsduur
JO7		
10.15 uur		
2 x 15 min.
JO8/9		
10.15 uur		
2 x 20 min, halverwege iedere helft 2 minuten time-out.
JO10		
9.00 uur		
2 x 25 min, halverwege iedere helft 2 minuten time-out.
JO11		
9.00 uur		
2 x 25 min, halverwege iedere helft 2 minuten time-out.
JO12		
10.15 uur		
2 x 30 min, halverwege iedere helft 2 minuten time-out.
JO13		
11.30 uur		
2 x 30 min
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JO14		
JO15		
JO16/17
JO19		

11.30 uur		
13.00 uur		
14.45 uur		
14:45 uur		

2 x 35 min.
2 x 35 min.
2 x 40 min.
2 x 45 min.

MO11		
MO13		
MO15		
MO17		
MO19		

09.00 uur		
10.15 uur		
11.30 uur		
13.00 uur		
14:45 uur		

2 x 25 min.
2 x 30 min.
2 x 35 min.
2 x 40 min.
2 x 45 min.

De aanvangstijden bij uitwedstrijden kunnen hiervan afwijken. Trainers en/of leiders geven
het tijdstip van vertrek door.
3.4 TRAINERS/LEIDERS
VV Haarsteeg steekt veel tijd in het opleiden en begeleiden van trainers. Zo biedt de
vereniging de mogelijkheid om trainingspapieren te behalen bij VV Haarsteeg.
Meer informatie hierover kan je opvragen via: info@vvhaarsteeg.nl.
Vanaf dit jaar wordt van iedere coördinator, trainer en leider een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) gevraagd. Voor het aanvragen van een dergelijke verklaring wordt een aanvraagcode
door de vereniging verstrekt. De kosten voor het aanvragen van die verklaring worden
gedragen door de gemeente Heusden en kunnen nooit een drempel zijn om een dergelijke
verklaring niet aan te vragen.
VV Haarsteeg vindt het belangrijk dat ouders bij de start van het seizoen goed worden
ingelicht. Om deze reden wordt door ieder team een kick-off georganiseerd, waarbij de staf
zich voorstelt, informatie wordt besproken en afspraken worden gemaakt. Op deze manier wil
VV Haarsteeg onduidelijkheden wegnemen en de ouders de kans bieden vragen te stellen,
zodat iedereen met hetzelfde idee aan het seizoen begint.
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3.5 SPELVORMEN KNVB
• Klik hier voor alle informatie over spelvormen van de KNVB voor het seizoen 2018/2019.
• Klik hier voor de wedstrijdvorm 6 tegen 6 (JO8, 9 en 10) op bijlage II
• Klik hier voor de wedstrijdvorm 8 tegen 8 (JO11 en 12) op bijlage III
3.6 AFGELASTING
Bij het afgelasten of verzetten van (competitie- en vriendschappelijke) wedstrijden dient
de trainer en/of leider contact op te nemen met het secretariaat van de betreffende
leeftijdscategorie, zodat de wedstrijdwijziging bekend is binnen de vereniging. Hierbij dien je
de volgende regels en tijdslijnen van de KNVB in acht te nemen:
•
•
•

•

Alle door ons te verplaatsen / in te halen wedstrijden moeten voor dinsdag 12:00 uur
(voorafgaand aan wedstrijddag) aan de KNVB zijn doorgegeven.
Alle in te halen wedstrijden moeten binnen 14 dagen na de officiële wedstrijddatum
plaatsvinden.
Dit geldt eveneens voor het aanvragen van baaldagen. Baaldagen moeten vóór
donderdag voorafgaand aan de wedstrijd aangevraagd worden. Elk team heeft twee
baaldagen voor het hele seizoen, deze wedstrijden worden door de KNVB opnieuw
ingepland (dit in tegenstelling tot de te verplaatsen / in te halen wedstijden).
Tot uiterlijk 8 dagen voorafgaand aan een kan VV Haarsteeg (en dus ook de tegenstander)
een tijdstip van een reguliere wedstrijd eenzijdig aanpassen in Sportlink.

Vragen hierover kunnen gesteld worden via info@vvhaarsteeg.nl
3.7. VOETBALACADEMIE
Vanaf dit seizoen zijn we bij de JO7 en JO8 begonnen met de circuittraining op maandag en
woensdag. Hiermee hebben we ingespeeld op de nieuwe wedstrijdvormen die de KNVB hanteert. De teams zijn kleiner geworden, maar ook de spelvorm op zaterdag is gewijzigd naar
kleinere velden en teams. Zo speelt de JO7 op een veld van 20m x 30m met teams van 4. De
JO8 spelen op een veld van 42,5m x 30m met teams van 6.
Het uitgangspunt van de circuittraining is: “Plezier maken en het ontwikkelen van zowel
spelers als trainers/begeleiders.’’ Het circuitmodel is een organisatie waar op één veld verschillende oefenvormen uitgezet worden en de teams doordraaien. Binnen de structuur zijn
een hoop voordelen te benoemen; zo zijn de trainingen afgestemd op de leefwereld van de
kinderen en heeft het een gevarieerd aanbod. De kinderen hebben tevens veel balcontacten,
staan niet of nauwelijks stil en de tijdsvorm van elke oefening is niet langer dan 12 minuten,
waardoor ze de concentratie niet verliezen en elke keer geprikkeld worden door een nieuwe
oefenvorm.
Ook voor de trainers/leiders en organisatie biedt het voordelen. Zo is het zeer overzichtelijk
op één ruimte, brengt het lijn in de trainingsopbouw en is er ruimte voor coaching , begeleiding en vragen. Bij afwezigheid van een trainer/leider op een trainingsavond of bij het ontbreken van een aantal kinderen kan dit makkelijk opgevangen worden door aan te sluiten bij
andere leeftijdsgenoten.
De trainingen vinden plaats op maandag en woensdag van 18.15u – 19.30u. Graag zien we
jullie langs het veld!
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3.8 SCHEIDSRECHTERS
Wekelijks wordt door de scheidsrechterscommissie een indeling voor de scheidsrechters
gemaakt. Bij een tekort aan scheidsrechters kan het onverhoopt voorkomen dat een team
geen scheidsrechter heeft. Men zal dan zelf een scheidsrechter voor de wedstrijd moeten
regelen.
Geïnteresseerden kunnen via VV Haarsteeg deelnemen aan een scheidsrechtercursus en
kunnen gebruikmaken van een compleet scheidsrechteroutfit.
Vragen hierover kunnen gesteld worden via: scheidsrechters@vvhaarsteeg.nl
3.9 KEEPERSTRAININGEN
Op diverse avonden is er ruimte gereserveerd voor de keeperstrainingen. De keepers worden
volgens schema ingedeeld. Voor algemene vragen, opmerkingen of het aanbieden van uw
diensten kunt u terecht bij de keeperstrainingcoördinator.
Vragen hierover kunt u stellen via organisatie@vvhaarsteeg.nl

4. ACTIVITEITEN
4.1 TOERNOOIEN
De toernooicommissie streeft ernaar jaarlijks na de competitie een groot thuistoernooi te
organiseren voor de leeftijdscategorieën vanaf 7 jaar. Het aantal leeftijdscategorieën van het
toernooi is afhankelijk van de interesse van de teams en de beschikbaarheid van het sportpark. Tevens biedt VV Haarsteeg ieder team de mogelijkheid deel te nemen aan een
uit-toernooi. Op de site van VV Haarsteeg zijn de toernooien te vinden.
Vragen over toernooien kunnen gesteld worden via toernooi@vvhaarsteeg.nl
4.2 FESTIVITEITEN
De activiteitencommissie van VV Haarsteeg regelt verschillende activiteiten voor alle leden.
Denk hierbij aan een sinterklaasfeest, carnaval en kersttoernooi in het SoccerHome. Op de
website is een activiteitenkalender te vinden met de data van de georganiseerde activiteiten.
Voor vragen of ideeën over activiteiten kunt u mailen naar activiteiten@vvhaarsteeg.nl
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4.3 VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn het fundament van iedere vereniging; dit is bij VV Haarsteeg niet anders.
Ondanks de vele vrijwilligers die we al hebben, zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Vele handen maken immers licht werk. VV Haarsteeg streeft ernaar iedere vrijwilliger in te
zetten op het gebied waar zijn of haar passie en talent ligt, zodat vrijwilligerswerk leuk wordt!
VV Haarsteeg laat haar waardering voor vrijwilligers blijken door middel van verschillende
vrijwilligersavonden waar alle vrijwilligers worden bedankt voor bewezen diensten en met
kerst een kerstpakket ontvangen.
Heeft u interesse gekregen in vrijwilligerswerk bij VV Haarsteeg? Stuur dan een e-mail naar
vrijwilligers@vvhaarsteeg.nl en geef aan op welk gebied je de club wil helpen.
4.4 SPONSORING
Naast vrijwilligers is VV Haarsteeg natuurlijk ook afhankelijk van sponsors. De meeste tenues
van de jeugdteams zijn bekostigd door sponsors, maar nog niet ieder team heeft
gesponsorde tenues, waardoor we altijd op zoek zijn naar nieuwe sponsors.
Het sponsoren van tenues is echter niet de enige manier om sponsor te worden bij
VV Haarsteeg. Wat dacht u van een reclamebord langs het veld of uw bedrijfsnaam verbinden
aan de wedstrijdbal of jeugdtoernooi? VV Haarsteeg denkt graag met je mee over de
mogelijkheden van sponsoring!
Voor vragen of bij interesse kunt u contact opnemen via sponsoring@vvhaarsteeg.nl

5. TOT SLOT

Wij wensen jou en jouw kind(eren) een plezierige en sportieve tijd toe bij onze vereniging en
hopen dat dit informatieboekje en de sfeer binnen de vereniging ervoor zorgt dat
VV Haarsteeg ook voor u de club zal zijn waar u zich thuis voelt.
Kijk op bijlage I voor het nieuwe bestuur van VV Haarsteeg.
Heb je zelf leuke foto’s of berichten voor op de social media kanalen?
Dit kun je sturen naar: online@vvhaarsteeg.nl
Volg ons ook op:
www.facebook.com/vvhaarsteeg
www.instagram.com/vvhaarsteegofficial
www.twitter.com/vvhaarsteeg
Of klik hieronder op een van de logo’s!
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BIJLAGE I: WIE IS HET BESTUUR?

VOORZITTER,
BELEID INTERNE ORGANISATIE,
EXTERNE ZAKEN.

MARTIJN VAN ESCH

JOOST KLERKS

SECRETARIS,
COÖRDINATIE,
ADMINISTRATIE.

PATRICK VAN ESCH

PENNINGMEESTER,
FINANCE.

MARCO KLOMP

MEISJES- &
DAMESTEAMS.

CARO VAN GRINSVEN

JANNE VAN DIESSEN

JONGENS- &
HERENTEAMS.

WIM VOS

INTERNE
EN EXTERNE
COMMUNICATIE.

CARLINE VAN DE VEN

MARLY VERLOUW

KRISTIE HABRAKEN
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ORGANISATORISCHE
ZAKEN.

FRANK VAN ZON

FACITILITEITEN,
IT & BEHEER.

JOOP KIPPING

ACTIVITEITEN &
EVENEMENTEN.

CHARLES VERHOEVEN

JORG VAN DIJK

VRIJWILLIGERS.

JAN VAN DE GRIEND

BUSINESS CLUB &
SPONSORING.

DENNIS LAUWERS

MICHIEL DE VAAN
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BIJLAGE II:
WEDSTRIJDVORM 6 TEGEN 6
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BIJLAGE III:
WEDSTRIJDVORM 8 TEGEN 8
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