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Voorwoord 
 

Voor u ligt de ‘Informatiegids Vrijwilligers’ voor het seizoen 2015-2016. Het document is opgesteld 
door het Jeugdbestuur en de Commissie Opleiding en Vorming (COV). In dit document vindt u alle 
relevante informatie over het jeugdvoetbal bij de s.v. Grol.  
Met het verschaffen van aandachtspunten, reglementen, formulieren en overige informatie willen wij u 
als jeugdvrijwilliger op de hoogte brengen van het ‘reilen en zeilen’ bij de jeugdafdeling van de s.v. 
Grol, zodat u er samen met alle andere betrokkenen voor kunt zorgen dat ‘onze jeugd’ een fantastisch 
seizoen tegemoet gaat.  
Het verzoek is dan ook om even een half uurtje de tijd te nemen om dit document door te lezen. Dit 
zal er in resulteren dat iedereen op de hoogte is van de benodigde informatie om onze jeugdspelers 
te kunnen laten genieten van hun favoriete spel.. 

 
Dan nog even het volgende: Wij zijn als s.v. Grol blij dat je het komende seizoen wilt fungeren als 
vrijwilliger voor de jeugd. Wij willen hierbij echter ook benadrukken dat spelers, ouders en vereniging 
op je rekenen en merken daarom op dat ‘vrijwilligheid’ niet betekent ‘vrijblijvendheid’! Mocht je om 
welke reden dan ook, zien aankomen dat je in de loop van het seizoen voor kortere of langere tijd je 
rol als leider en / of trainer niet kunt vervullen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het 
jeugdbestuur en of de COV. 

 
We wensen je veel plezier en ook sportief succes in het komende seizoen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 1 Seizoenstart 
 

  
 *    Aftrapbijeenkomst 

Kort na de eerste competitieronde organiseert het jeugdbestuur in samenwerking met de COV 

een aftrapbijeenkomst per klasse. Op deze bijeenkomst wordt u op vlieghoogte gebracht voor 
het nieuwe seizoen en kunt u vragen stellen. 

 

*  Seizoenstart met ouders/ verzorgers: Jeugdleiders die aan het begin van het seizoen op 
het sportpark een kennismaking- en informatiebijeenkomst met ouders willen organiseren (in 
plaats van huisbezoek), mogen de ouders tijdens deze bijeenkomst op rekening van het 
jeugdbestuur een consumptie aanbieden (koffie / thee / fris). Een dergelijke bijeenkomst dient 
vooraf te worden gemeld bij de penningmeester van het jeugdbestuur.Naam Wilco noemen? 
Tijdens deze bijeenkomst kunt u de ouders/ verzorgers leren kennen, hen op de hoogte te 
brengen van wat u van hen verwacht, hen van informatie te voorzien en afspraken met hen 
maken. 

 

*  Vervoersschema en waslijst: De teamleiders stellen vóór de start van het seizoen een 
vervoersschema op aan de hand van het speelprogramma (welke ouders worden gevraagd 
wanneer te rijden). Hetzelfde geldt voor het maken van een waslijst. Voorkeur geniet echter 
om 1 persoon aan te stellen voor het wassen.  

 

*  Reglement jeugdkader van de SV Grol: Neem voorafgaand aan het seizoen, en tijdens het 
seizoen als dat nodig is, kennis van het reglement dat geldt voor het jeugdkader van de SV 
Grol. Dit reglement vindt u in hoofdstuk 6. 

 

*  Reglement jeugdspeler van de SV Grol: Neem voorafgaand aan het seizoen, en tijdens het 
seizoen als dat nodig is, kennis van het reglement dat geldt voor een jeugdspeler van de SV 
Grol. Dit reglement vindt u in hoofdstuk 6. 

 

*  Gedragsregels: De leiders worden verzocht om het gedragsprotocol – dat in het ‘reglement 
jeugdspeler van de s.v. Grol’ staat – aan het begin van het seizoen door te nemen met de 
spelers van hun team en met de ouders van spelers. Dit reglement vindt u in hoofdstuk 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 2 Wie zijn wij 
 

2.1 Commissie Opleiding en Vorming 
 

Over COV 
De hoofdtaak van de COV is 

1.   de ontwikkeling, alsmede de aansturing en bewaking van de opleiding en vorming op 
voetbaltechnisch gebied binnen de vereniging 

2.   de vorming van de spelers binnen de s.v. Grol 

De insteek is op basis van (het aanbieden en creëren van) succeservaringen, spelers en begeleiders 
op voetbal  en sociaal-emotioneel  en mentaal gebied zelfvertrouwen te geven c.q op een hoger 
niveau te brengen. 

 

 
 

 
 
 
Contactgegevens van de betreffende COV-ers kunnen op de website van s.v. Grol worden gevonden. 
 
 

 
 
 

Jeugdbestuur 
 

De hoofdtaken van het jeugdbestuur zijn: 

• Ontwikkeling algemeen beleid jeugdvoetbal (al dan niet in samenspraak met andere 
geledingen binnen de s.v. Grol) 

• Vaststelling algemeen beleid jeugdvoetbal (al dan niet in samenspraak met andere 
geledingen binnen de s.v. Grol) 

• Aansturing, bewaking, uitvoering algemeen beleid jeugdvoetbal 

• Evalueren algemeen beleid jeugdvoetbal (al dan niet in samenspraak met andere geledingen 
binnen de s.v. Grol) 

• Faciliteren en adviseren van de COV 

• Advisering aan het Hoofdbestuur s.v. Grol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Structuur Jeugdbestuur 
 
 

 
 
 
 

 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 



Functies en contactgegevens leden jeugdbestuur 
 
VOORZITTER  
Diana Nijland 
Telefoon: 06-40672373 
E-mail: nijland2@xs4all.nl 
 
SECRETARIS + LEDENADMINISTRATIE JEUGD 
Edwin Vos 
Lepelstraat 7 
7141 AS Groenlo 
Telefoon: 06 375 66 204 
E-mail: jeugdsvgrol@gmail.com 

 
PENNINGMEESTER  
Wilco Rijkenbarg 
0640255322 
w.rijkenbarg@hotmail.com 
 
WEDSTRIJDSECRETARIS 
Rob Westervoorde 06-
54261933 
E-mail: rob.westervoorde@upcmail.nl 
 
VRIJWILLIGERSZAKEN 
Rob Arink 
Lichtenvoordseweg 83a 
7141 DW Groenlo 
Telefoon: 0544-461922 / Mobiel: 06-22676489 
E-mail: r.h.g.arink@kpnmail.nl 

 
CONTACTPERSOON JUNIOREN A en B klasse  
Marcel ten Barge 
Telefoon: 06 30516343 
E-mail: m.tenbarge@hetnet.nl 

 
CONTACTPERSOON C en D klasse  
Manfred huijskes 
7141pz Groenlo 
06 5181 4537   
Email: mhuijskes@hotmail.nl 
CONTACTPERSOON C en D klasse 

Peter Wolberink  
7141 XW Groenlo 
Telefoon: 0544-466078 
E-mail: peter.wolberink@gmail.com 
 
CONTACTPERSONEN  E, F,G klasse en Peutervoetbal 
Mirjam Pos     Yvonne Klein Gunnewiek   
7141TR Groenlo   7141 TK Groenlo 
0544 465236     0544 463286 / 06 1384 6890 
Email: fam.pos@telfortglasvezel.nl fkleingunnewiek@lijbrandt.nl 

 

– CONTACTPERSOON Pedagogische zaken en begeleiding jonge jeugdleiders 

 Marc van Meurs 

marcvanmeurs@hotmail.com 
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2.3 Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen, etc. 
 

Grofweg kan de regel gehanteerd worden dat jeugdvrijwilligers met vragen, opmerkingen, etc 

• over opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied binnen de vereniging met 
betrekking tot de spelers binnen de s.v. Grol terecht kunnen bij de COV 

• en voor overige zaken terecht kunnen bij het jeugdbestuur. Bovengenoemde contactpersonen 
zijn ook contactpersonen voor meidenvoetbal van de betreffende klassen. 

 
Als er twijfel is of een zaak bij de COV hoort of bij het Jeugdbestuur, stel dan even beide organen in 
kennis en dan wordt onderling afgestemd wie de zaak oppakt. 

 

 
2.4 Overige contactgegevens betrokkenen jeugdafdeling 

 
Contactpersoon kledingcommissie 
Rita Arink 
Telefoon: 0544-461922 
E-mail: arinkrobrita@hetnet.nl 

 
Contactpersoon accommodatiezaken 
Tonny Hartman 
Telefoon: 06-23915166 
E-mail: to.hartman@planet.nl 

 
Contactpersoon verenigingsbureau 
Rob Arink 
Telefoon: 0544-461922 
Mobiel: 06-22676489 
E-mail: arinkrobrita@hetnet.nl 

 
Nevenactiviteiten 
Jordy Overkamp 

E-mail: jordyoverkamp@hotmail.com 
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Hoofdstuk 3 Wedstrijden 
 
3.1 Aandachtspunten vooraf 

 

*  PARKDIENST S.V. GROL: 

Het wedstrijdsecretariaat is het kloppend hart op de zaterdag dat zich bevindt naast 
kleedkamer 9. 
De Parkdienst is in het leven geroepen om alle zaken op de zaterdag vanuit het 
wedstrijdsecretariaat te regelen. In deze Parkdienst zitten afgevaardigden van de 
terreincommissie en het jeugdbestuur. 

 

*  Aanwezigheid leiders: 

Leiders zijn 30 minuten vóór aanvang van een wedstrijd aanwezig en 20 
minuten voor aanvang van de training. 

 
 

*  Aanwezigheid spelers: 
E en F: spelers zijn 30 minuten vóór aanvang van een wedstrijd aanwezig. Bij uitwedstrijden 
uiterlijk een kwartier voor vertrek aanwezig. 
Overige klassen: Voor de overige klassen gelden andere aanwezigheidstijden. Maak als 
leider duidelijke afspraken met ouders en spelers. 

 

*  Kleedkamer- en veldindeling: De kleedkamer- en veldindeling is te vinden op het 
wedstrijdbord (dat zich naast het wedstrijdsecretariaat bevindt). Tevens zal de indeling bij het 
wedstrijdprogramma op de website te vinden zijn. 

 

*  Omkleden: Toezien op het omkleden van de spelers. 
 

*  Scheidsrechter: 

E - F en D2 t/m D6 pupillen: Het aanstellen van de scheidsrechter doe je zelf (tenzij op de 
website vermeld staat dat een pupillenscheidsrechter de wedstrijd zal leiden). Dit betekent dat 
één van de leiders van Grol fluit. 
Overige teams: De junioren teams krijgen doorgaans een scheidsrechter aangewezen. Wie 
dat is, vind je op het wedstrijdprogramma. 

 

*  Ontvangst tegenstander: Eén van de leiders ontvangt de tegenstander nabij of in het 
wedstrijdsecretariaat. Bij ontvangst wijs je hen de kleedkamer en het veld waarop gespeeld 
zal worden. Tevens overhandig je de leiders van de tegenstanders de koffiebonnen. 
A t/m D- klasse : het (digitale)wedstrijdformulier dient ingevuld te worden. 

 

*  Koffiebonnen: Vóór de wedstrijd dienen koffiebonnen voor de leiders van de tegenstander te 
worden afgehaald in het wedstrijdsecretariaat of het jeugdbestuurslid dat Parkdienst heeft.. 
Hiermee kan vóór of na de wedstrijd koffie worden gehaald in de kantine. Jeugdleiders van 
de s.v. Grol kunnen vóór of na de wedstrijd één kop koffie ontvangen in het sportcafé. Deze 
kop koffie wordt aangeboden door Rob Porskamp. 

 
 

 

*  (Digitale) Wedstrijdformulier – zie toelichting bijlage 2. 

 
 

*  Wedstrijdbal: De bal ligt in het wedstrijdsecretariaat klaar. Deze dient na afloop van de 
wedstrijd daar ook weer te worden teruggelegd. 

 

*  Wedstrijdfluit: Hangen in het wedstrijdsecretariaat  
*  Intrapballen: Vanaf vorig seizoen krijgt elk team een eigen ballenkar met daarin 

voldoende trainingsballen. Elk team is dan ook verantwoordelijk voor haar eigen ballen. 
De trainingsballen van het team kunnen tevens worden gebruikt als intrapbal. 

 

*  Waterzak: Te verkrijgen via de Paramedische Begeleiding (PMB).  Is Rita nu 
verantwoordelijk voor de waterzakken??Vanuit het jeugdbestuur is Rob Arink 
contactpersoon voor de PMB. 

 

*  Ranja en Thee: 

D t/m F- pupillen: Ranja voor in de rust of na de wedstrijd kan worden ingeschonken achter in 
de materialen/ ballenruimte. Zorg er bij het inschenken wel voor dat er niet te veel geknoeid 
wordt en houdt de ruimte schoon. 
A t/m C- jeugd: Thee is vlak voor de rust af te halen in de kantine. 
 

 



*  Wedstrijdprogramma: Te vinden in hal sportcafé of op website sv Grol: www.svgrol.nl. Ook 
wijzigingen en afgelastingen zijn hier te vinden. Houdt vooral de website goed in de gaten. 
Informatievoorziening vindt vooral plaats via de website van de s.v. Grol. 

 

*  Doelen plaatsen: In afstemming en samenwerking met de Parkdienst. De namen van de 
dienstdoende leden zijn te vinden op het wedstrijdbord (dat zich naast kleedkamer 4 bevindt). 
Het wedstrijdsecretariaat zal altijd bemand zijn met een lid van de parkdienst. 

 

 
3.2 Aandachtspunten na afloop 

 

*  Wedstrijdformulier: Wedstrijdformulier invullen en voorzien van handtekeningen (zie 
handleiding spelerspassen). Het laatste exemplaar van het wedstrijdformulier dient aan de 
leiding van de tegenstander te worden meegegeven. 
Wedstrijdformulier voor de E-F pupillen bestaat uit twee gedeelten, die beide ingevuld dienen 
te worden en voorzien van naam/handtekening van de aanvoerder. Het onderste gedeelte 
wordt meegegeven aan de tegenstander (zie bijlage 1). De wedstrijdformulieren dienen 
ingeleverd te worden in het wedstrijdsecretariaat. Bij eventuele gebeurtenissen / 
bijzonderheden: Dit a.u.b. toelichten op het wedstrijdformulier en daarover contact opnemen 
met Rob Westervoorde (coördinator wedstrijdzaken s.v. Grol). 

 

*  Omkleden: Toezien op douchen en omkleden. Eventueel helpen bij omkleden. 
 

*  Controle kleedkamers: Controle van de kleedkamers op achtergebleven spullen. Eventuele 
achtergebleven spullen kunnen worden afgegeven in het wedstrijdsecretariaat. 

 

*  Schoonmaak kleedkamers: Kleedkamers schoonmaken door de vloeren droog te maken, 
ranjabekers en overig afval op te ruimen. Vanaf de D- jeugd kunnen de leiders er voor kiezen 
dit door de spelers te laten doen. Controleer wel even of dit goed gedaan is door de spelers!!! 
De leider en/ of trainer blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de schoonmaak van de 
kleedkamers 

  Uitslag wedstrijd: De uitslag van de gespeelde wedstrijd invullen op het publicatiebord (dat 

vind je net voor de ingang van de kantine). 
 

*  Doelen opruimen: De doelen dienen te worden opgeruimd als er na de wedstrijd geen 
andere wedstrijd(en) voor een E- of F- team meer plaatsvindt. 
De doelen dienen te worden teruggeplaatst op de daarvoor bestemde plekken. Weet je niet 
waar je een goal moet plaatsen, overleg dan met een lid van de parkdienst. 

 

*  Hoekvlaggen: indien je de laatste wedstrijd op een veld speelt (kenbaar gemaakt op het 
wedstrijdbord d.m.v. de term ‘laatste’ achter de wedstrijd) dien je de hoekvlaggen van het veld 
te halen en deze bij het ballenhok neer te zetten. 

 

*  Uitwedstrijden: Draag er zorg voor dat bij aanvang van de terugreis alle spelers weer in een 
auto zitten en zorg ervoor dat alle spelerspasjes en meegenomen materiaal (ballen e.d.) ook 
weer mee terug gaan. 

 

 
3.3 Overige aandachtspunten wedstrijden 

 

*  Duur wedstrijden:  
• F-jeugd: 2 x 20 minuten. 

• E-jeugd: 2 x 25 minuten. 

• D-jeugd: 2 x 30 minuten. 

• C-jeugd: 2 x 35 minuten. 

• B-jeugd: 2 x 40 minuten. 

• A-jeugd: 2 x 45 minuten. 

http://www.svgrol.nl/


 

*  Wedstrijdverslag: Kijk of je aan de beurt bent voor het schrijven van een verslagje voor de 

Groenlose Gids. De tekst dient vóór de zondagavond volgend op de wedstrijd digitaal te 
worden aangeleverd bij Rob Westervoorde  
(rob.westervoorde@upcmail.nl). Deze zorgt tevens voor plaatsing op de 
website. 

 

*  Teksten voor de website: Teksten of stukjes voor de website kunnen eveneens worden   
gemaild naar Eddie van Mellis  eddievanmelis@lijbrandt.nl of Rob Westervoorde  

*  Reservetenues: Ingeval de tegenstander dezelfde kleuren draagt dienen de reservetenues te 
worden gedragen. Deze dienen na afloop van de wedstrijd te worden ingeleverd in het 
wedstrijdsecretariaat. Als je een reservetenue nodig hebt, kan je contact opnemen met een lid 
van de Parkdienst. 

 

*  Wedstrijdkleding: Er wordt gespeeld volgens  een uniforme, door de SV Grol beheerde 
kledinglijn.. Voor informatie hierover en de actuele stand van zaken wordt verwezen naar de 
website van de SV Grol (www.svgrol.nl). Rita Arink is voor de jeugdafdeling de 
contactpersoon van de kledingcommissie. 

 

*  Spelerspassen: Vanaf de D- klasse dienen spelers te beschikken over een spelerspas. 

Zonder spelerspas mag een speler niet deelnemen aan een officiële wedstrijd. De 
scheidsrechter dient hierop toe te zien. 
De leiders van de teams beheren de spelerspassen van het desbetreffende team. Verlies van 
spelerspassen leidt tot hoge boetes van de KNVB!!! Ga dus zorgvuldig om met de 
spelerspassen!!!! 
Spelers van E- teams die met een D- team meedoen hebben geen spelerspas nodig. Deze 
spelers hebben echter wel een KNVB nummer nodig, dat moet worden ingevuld op het 
wedstrijdformulier Mocht je in deze situatie komen, neem dan een week van tevoren contact 
op met (Edwin Vos) secretaris van het jeugdbestuur. Voor verdere informatie omtrent de 
spelerspas wordt verwezen naar de door de KNVB uitgebrachte brochure of kan contact 
worden opgenomen met de secretaris van het jeugdbestuur. 

 

 
*  Bereikbaarheid JB op wedstrijddagen: 

Eén van de dienstdoende leden van de Parkdienst zal altijd een jeugdbestuurslid zijn. 
Leden van de Parkdienst (tenminste één) bevinden zich in of nabij het 
wedstrijdsecretariaat. Zij zijn te benaderen voor vragen, opmerkingen en problemen. 
Overigens is het zo dat er bijna altijd wel iemand van het jeugdbestuur op het sportpark 
aanwezig is (om bijvoorbeeld voetbal te kijken). Schroom niet om ook deze personen aan 
te spreken. 

 

*  Speeltijd: Ieder jeugdlid van de s.v.Grol is een betalend lid. Van de leiders 

van de teams wordt daarom verwacht dat zij er voor zorg dragen dat iedere speler over een 
seizoen genomen in grote lijnen gelijke speeltijd krijgt. 

 
 

 

Deelname toernooien door jeugdteams s.v. Grol 

Op initiatief van het jeugdbestuur s.v. Grol 

 Het streven is om alle teams van de F- klasse in te schrijven voor een toernooi tijdens de 
voorbereiding op de competitie. De teams worden door de wedstrijdsecretaris van het jeugdbestuur 
s.v. Grol ingeschreven. 

 Het streven is om het D1, E1 en F1 team in te schrijven voor een toernooi tijdens de voorbereiding 
op de competitie. De teams worden door de wedstrijdsecretaris van het jeugdbestuur s.v. Grol 
ingeschreven. 

 Het streven is om alle teams van de B– klasse t/m de F- klasse minimaal 1x in te schrijven voor 
een toernooi na afloop van de competitie. De teams worden door de wedstrijdsecretaris van het 
jeugdbestuur s.v. Grol ingeschreven. 

 De kosten die gemaakt worden met het inschrijven voor bovengenoemde toernooien komen voor 
rekening van het jeugdbestuur van de s.v. Grol. 

 Indien een toernooi wordt gewonnen en hieraan een wisselbeker is verbonden is men verplicht om 
deze een volgend jaar te verdedigen.  
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Op initiatief van de teams zelf 

 Indien teams op andere momenten dan bovenstaande deel willen nemen aan een toernooi kan 
hiervoor een verzoek gedaan worden bij de wedstrijdsecretaris van het jeugdbestuur s.v. Grol. De 
wedstrijdsecretaris van het jeugdbestuur zorgt voor de inschrijving.  

 De kosten die hiermee gemaakt worden komen voor rekening van het team. 

 De reiskosten komen niet in aanmerking voor de vergoeding.  

 Indien een toernooi wordt gewonnen en hieraan een wisselbeker is verbonden is men verplicht om 
deze een volgend jaar te verdedigen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 4 Trainingen 
 

4.1 De trainer/ leider 
 

*  Aanwezigheid trainer: Vóór aanvang van de training, dus op tijd, aanwezig. Duidelijke 
afspraken maken met de kinderen en ouders over het tijdstip van aanwezigheid vóór 
de training. 

 

*  Omkleden: Toezien op/ hulp bij het omkleden van de spelers zowel voorafgaand aan de 
training als na afloop. 

 

*  Vertrek trainer: De trainer verlaat de kleedkamer / het sportpark pas als alle kinderen naar 
huis zijn gegaan. 

 

 
4.2 Kleedkamers en materialen 

 

*  Materiaal: Iedere trainer krijgt een eigen sleutel. Alle materiaal dat naar het veld wordt 
meegenomen dient ook weer te worden teruggelegd. 

 

*  Sleutel ballenhok en kleedkamer: De sleutel van het ballenhok en de kleedkamers vind je 
aan de sleutelbos (die aan het sleutelbord in het kantoor/ wedstrijdsecretariaat hangt). 

 

*  Schoonmaak kleedkamers: Kleedkamers schoonmaken door de vloeren droog te maken en 
eventueel afval op te ruimen. Leiders en trainers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor 
hoe de kleedkamers worden achtergelaten. 

 

*  Controle kleedkamers: Controle van de kleedkamers op achtergebleven spullen. Eventuele 
achtergebleven spullen meenemen naar huis of in de box deponeren in de garderobe ruimte 
sportcafé. 

 

*  Afsluiten kleedkamers: de laatste trainer in elke kleedkamer sluit de kleedkamer. 
 

*  Trainingsballen: Ieder team krijgt een eigen ballenkar met daarin voldoende trainingsballen. 
Het aantal ballen dat aan het begin van het seizoen wordt uitgegeven aan een team dient na 
de laatste training van het seizoen weer in de kar te zitten. Kortom: Elk team is 
verantwoordelijk voor haar eigen ballen. Tel voordat je naar het trainingsveld gaat het aantal 
ballen dat je meeneemt. Zorg er na de training voor dat je hetzelfde aantal mee terug neemt!!! 
Mocht je er één kwijt zijn en je hebt er serieus naar gezocht, maak hier dan melding van aan 
Tonny Hartman. Dit kan door hem mondeling aan te spreken of een mail te sturen. Stuur de 
mail tevens in cc naar je contactpersoon in het JB. 

 
 

*  Hesjes: Te verkrijgen bij de kledinguitgifte aan het begin van het seizoen bij de 

kledingcommissie. E/F teams kunnen 5 hesjes krijgen. De overige teams kunnen 8 hesjes 
krijgen. De hesjes dienen aan het eind van het seizoen weer ingeleverd te worden. 

 

*  Trainingspak: Het is toegestaan het door de s.v. Grol aan een jeugdleider verstrekte 
trainingspak te dragen tijdens het verzorgen van een trainingen op kunstgras. 

 

 
4.3 Afgelastingen 

 

*  Afgelastingen trainingen: Door het Jeugdbestuur en de COV is in overleg met SEAG 
(Stichting Exploitatie Accommodatie s.v. Grol) hiervoor een bindend protocol opgesteld. Dit 
protocol vindt u op de website en in bijlage 6 van dit document. 

 

*  Noodtrainingsschema: Indien bovengenoemd protocol in werking treedt en de trainingen 
op natuurgras worden afgelast, kan er op natuurgras getraind worden volgens het 
noodtrainingsschema. Dit schema vindt u op de website van de s.v. Grol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.4 Oefenstof 

 

*   Via Bert Roeterdink (Hoofd COV) is oefenstof op te vragen. De volgende oefenstof is 
beschikbaar: 

o Een visuele projectie van onze voetbalvisie in de vorm van een kleuren A4’tje. 
o Een handboek met oefenstof en wetenswaardigheden per leeftijdsklasse  
o Twee leerzame DVD’s ter ondersteuning van onze voetbalopleiding; Wim van Zeist en 

Cock van Dijk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 5 Overige informatie 
 

5.1 Communicatie 
 

*  Besprekingen met jeugdvrijwilligers zullen zoveel mogelijk op en rond het veld plaatsvinden. 
Een ieder weet aan de hand van het trainingsschema en het wedstrijdschema wanneer een 
team traint dan wel voetbalt. Dientengevolge kunnen we korte en directe communicatielijnen 
creëren om op die momenten af te spreken met de begeleiders. 

 

*  E-mail: Veel informatie zal gedeeld worden via de mail. Je wordt verzocht om de wijzigingen 
van e-mail adressen van de leiders/ trainers/ andere vrijwilligers en ouders van de spelers van 
je team door te geven aan Rob Arink. Dit om relevante informatie zo snel mogelijk te kunnen 
verspreiden. Attendeer ouders erop dat informatievoorziening vooral plaats vindt via e-mail of 
de website van de SV Grol. 

o Indien er acties van mensen worden verwacht, dan worden deze rechtstreeks met die 
mensen besproken; telefonisch of liever nog fysiek op of rond de velden, dus niet door 
middel van  E-mail. 

o Alleen belanghebbenden worden betrokkenen in mailverkeer.. 
 

*  Postvakjes: Kijk met grote regelmaat in de voor jou bestemde postvak. Deze kun je 
vinden bij het westrijdsecretariaat.. Ook vind je hier voor jou relevante informatie. Via de 
postvakjes kun je ook informatie door geven aan anderen. 

 

*  www.svgrol.nl: Houd de website in de gaten. Ook via de website wordt informatie verschaft 
die van belang kan zijn. Attendeer ouders erop dat informatievoorziening vooral plaats vindt 
via e-mail of de website van de s.v. Grol. 

 

*  Afgelastingen: Voor informatie over afgelastingen bel je naar telefoonnummer 0544 – 

461940 van de Grolkantine of kijk je op teletekst pagina 603 of kijk je op de website van de SV 
Grol (www.svgrol.nl). 

o Categorie A: Hieronder vallen A, B, C junioren 1
e  

klas en hoger en D pupillen 1
e  

klas 
en hoger. 

o Categorie B: Alle overige teams. 
 

 
5.2 Opleiding en Vorming 

 

 
 

*  Klasse-overleg: 
Meerdere keren per jaar zal er per klasse een overleg gepland worden door de COV en JB. U 
ontvangt ruim van te voren een uitnodiging voor een klasse-overleg, zodat u deze datum in uw 
agenda kan zetten 

 

*  Cursussen / trainingen: Zowel door de KNVB als de SV Grol zelf worden er in de loop van 
een seizoen cursussen en trainingen voor leiders / trainers aangeboden. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan scheidsrechters cursussen en opleidingen voor jeugdtrainer. Raadpleeg de 
websites van de KNVB of de SV Grol voor meer informatie, of informeer bij de Rob 
Westervoorde (scheidsrechterszaken) of Bert Roeterdink (COV). 

 

*  Toernooien 

Het streven is om elk jeugdteam minimaal 1 keer per jaar te laten deelnemen aan een 
toernooi. Tevens zullen COV en JB voor de eigen jeugdteams van een bepaalde klasse een 
eigen toernooi organiseren. Hiervoor is een speciale toernooicommissie in het leven 
geroepen. 

 

*   Theo kaak hooghoud competitie 
Op initiatief van Theo kaak is de COV gestart met een hooghoud competitie binnen de jeugd 
van de S.V. Grol. Het doel van deze competitie is om jeugdspelers beter te maken in het 
beheersen van de bal. 
Aan deze competitie doen alle jeugdspelers van de S.V. Grol, van de F-pups tot en met de A- 
jeugd, mee. Het is de bedoeling dat tijdens de trainingen van de jeugdteams de jeugdspelers 
zich trainen in het hooghouden van de bal. Dit kan vast ingebouwd worden in de training of dit 
kan tussen oefeningen door plaatsvinden.  
Tijdens de afsluiting van het seizoen wordt ‘De Theo Kaak hooghoud competitie’ afgesloten 
met uiteindelijk per leeftijdsklasse een winnaar en één overallwinnaar. 
 

 

http://www.svgrol.nl/
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5.3 Vervoer 
 

*  Vervoersschema: De teamleiders stellen vóór de start van het seizoen een vervoersschema 
op aan de hand van het speelprogramma (welke ouders worden gevraagd wanneer te rijden). 
Ouders die verhinderd zijn om te rijden, kunnen op basis van dit schema onderling met elkaar 
ruilen. Het voordeel van een dergelijk schema is, dat je als leider ingeval van verhindering van 
een ouder niet zelf hoeft rond te bellen met de vraag welke ouder wil en kan rijden (zie verder 
ook het kopje ‘Vervoer’ in de Informatiegids Jeugd SV Grol). 
De teamleiders stellen het vervoersschema ter beschikking aan de ouders. 
Zie bijlage 3. 

 

*  Rijden jeugdspelers bij uitwedstrijden: Het is niet toegestaan dat jeugdspelers rijden bij 
uitwedstrijden van hun team.  

 

*  Reiskostenvergoeding: De vervoerskosten, gemaakt bij de reis (hieronder wordt verstaan: 
heenreis en terugreis) naar uitwedstrijden, kunnen gedeeltelijk gedeclareerd worden door 
ouders, verzorgers, en spelers van het team. Daarnaast kunnen vrijwilligers, die vrijwilliger 
zijn bij een jeugdteam, hun reiskosten voor een deel declareren. De eerste 50 gemaakte 
kilometers (gemaakt bij zowel heen- als terugreis naar een wedstrijd) per wedstrijddag 
worden niet vergoed door de s.v. Grol. De kilometers die door een ouder/ verzorger of 
vrijwilliger gemaakt worden en boven de voornoemde 50 kilometer liggen, kunnen wel 
gedeclareerd worden. Ter verduidelijking: Voorgaande houdt dus in dat op alle 
wedstrijddagen de eerste 50 kilometer niet vergoed wordt door de s.v. Grol. 
Voor de mensen die een ‘minimaal’ inkomen hebben, is er in de gemeente Oost- Gelre een 
regeling in het leven geroepen die kan bijdragen in de gemaakte reiskosten. Als er mensen 
zijn die aanspraak willen maken op deze regeling kan contact worden opgenomen met het 
jeugdbestuur of de gemeente Oost-Gelre. 

 

*  Wijze van declareren reiskostenvergoeding: 

• Voor aanvang van het seizoen/ seizoenshelft moet de leider van het team een 
vervoersschema aanleveren bij JB penningmeester Wilco Rijkenbarg. Dit is 
verplicht. (Doet men dit niet, dan kan er door niemand een declaratieformulier 
worden ingeleverd ). 

• Aan het einde van het seizoen kunnen personen die recht hebben op een 
reiskostenvergoeding persoonlijk een declaratieformulier indienen (zie bijlage 4) met 
daarbij een kopie van het vervoersschema. Het is niet mogelijk om voor andere 
personen een kilometervergoeding aan te vragen. De ouders dienen dus ook een 
declaratieformulier te ontvangen/ te downloaden van de website, deze zelf in te vullen 
en vervolgens bij Wilco Rijkenbarg weer in te leveren. Het laatste kan ook door. 
tussenkomst van een jeugdleider. 

 

 
5.4 Overige informatie 

 

*  Team van de week: Bij iedere thuiswedstrijd van Grol 1 zal een team van de week worden 
aangewezen. Dit zullen meestal E en F teams zijn. Hierover krijgen de teams via de leiders 
nader bericht. 

 

*  Digitale foto voor website: Digitale foto’s voor de website van de s.v. Grol worden gemaakt 
door Gerrie van Dongeren en Ronald Hulzink 

 

*  Nevenactiviteiten: Elke jaar wordt er door de commissie nevenactiviteiten (voorzitter: Jordy 
Overkamp – jordyoverkamp@hotmail.com - ) een aantal activiteiten op touw gezet. Hierbij is 
de inzet van jeugdleiders nodig, en wordt deze ook verwacht! 

 

*  EHBO: Er komt binnen afzienbare tijd een lijst in de hal van het sportcafé en 
wedstrijdsecretariaat te hangen met personen die een EHBO diploma hebben.  

 

*  AED: Dit apparaat kan levens redden. De AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt 
bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een  
elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. 
Lijst van personen die dit apparaat kunnen bedienen, hangt bij de AED. Dit apparaat hangt aan de 
muur in de hal van het Sportcafé aan de kant van toiletten. 

 

*  Wassen kleding: Bij de uitgifte van de kleding heeft u een instructie gekregen over het 
wassen van de kleding. Houdt u zich daaraan. 
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*  Ziekte/ blessure speler: Mocht een speler langdurig ziek of geblesseerd zijn, dan vergoedt het 
jeugdbestuur een attentie aan deze speler voor een bedrag van € 10,-. Het bonnetje kan 
ingeleverd worden bij de penningmeester van het JB (Wilco Rijkenbarg) 

 
 

*  Voor vragen/ nadere informatie/ opmerkingen en suggesties 

• Kijk op de website van de sv Grol: www.svgrol.nl. 

• Neem contact op met iemand van het jeugdbestuur. 

• Neem contact op met je klasse-coördinator van de COV 

• Stuur een mail naar  jeugdbestuur@svgrol.nl 
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Hoofdstuk 6 Reglementen en protocollen 
 

6.1 Reglement jeugdkader s.v. Grol 
 

*  Het kader valt formeel gezien onder het jeugdbestuur en de COV en is dan ook 
verantwoording verschuldigd aan het jeugdbestuur en de COV 

*  Het kader is verantwoording verschuldigd aan het Jeugdbestuur (m.b.t. algemeen beleid) en 
de COV (m.b.t. opleiding en vorming). 

*  Elk kaderlid wordt geacht lid te zijn van de s.v. Grol en wordt aangemeld bij de K.N.V.B. 
*  Het kader dient zich aan de algemene richtlijnen van het Jeugdbestuur en de technische 

richtlijnen COV te houden en zo nodig in samenwerking met het Jeugdbestuur en COV hierin 
eventuele veranderingen c.q. toevoegingen aan te brengen. 

*  De vrijwilliger informeert bij verhindering van een speler zo spoedig  blijft dit zo? Is dit niet beter 
te vervangen door iemand van het jeugdbestuur? 

indien men vervanging wenst en dit zelf niet kan organiseren conform de richtlijnen van de 
COV. 

*  De vrijwilliger zorgt bij afwezigheid van een trainer/ leider zelf voor vervanging. Komt men hier 
niet uit, dan kan men contact opnemen klasse- coördinator jeugdbestuur.  

*  De vrijwilliger draagt zorg dat een speler, die geschorst is door de KNVB of de s.v. Grol, niet 
deelneemt aan wedstrijden zolang deze geschorst is. 

*  De vrijwilliger stimuleert dat de spelers zich ten opzichte van medespelers, tegenstanders, 
scheidsrechter en leiders van de tegenpartij sportief en correct gedragen. 

*  De vrijwilliger draagt zorg dat op de eigen sportaccommodatie en die van andere verenigingen 
niets opzettelijk wordt vernield of verontreinigd. 

*  De vrijwilliger ziet erop toe dat de jeugd tot en met de B klasse niet rookt c.q. alcohol 
drinkt op het 

sportpark (inclusief de kantine). Het kader, ingedeeld bij de A-elftallen, ziet erop toe dat 
in het clubhuis men slechts met mate gebruik maakt van deze genotsmiddelen. 
Verboden is het gebruik van deze genotsmiddelen voor, tijdens of vlak na de wedstrijd. 
(in de kleedruimtes). 
Bedenk, dat je als leider verantwoordelijk bent voor je elftal, dat je als leider steeds het 
goede 
voorbeeld moet geven. DRINK of ROOK niet in de kleedkamer of op het veld, als 
je met spelers samen bent. DRINK ook niet voor de wedstrijd of training. 
Of dit er helemaal uit of strenger op toezien. Dit laatste vind ik lastig zeker omdat 
de begeleiding bij de teams wel rookt en drinkt, in bijzijn van spelers. Eigen 
verantwoordelijkheid?? 

*  De vrijwilliger is bij uitwedstrijden 15 minuten voor het aangegeven tijdstip van vertrek bij het 
Vertrekpunt aanwezig. Indien er een afwijkende vertrektijd wordt aangehouden dient dit tijdig te 
worden doorgegeven. Is bij thuiswedstrijden 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd 
aanwezig. 

*  De vrijwilliger is voor en na de wedstrijd/training in de kleedkamer aanwezig (onderling 
regelen). Draagt zorg voor schoonmaak van de kleedkamers na de wedstrijd. Ziet toe dat bij 
uitwedstrijden de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. Verlaat als laatste de kleedkamer. 

*  De vrijwilliger is verantwoordelijk voor en gaat dus zorgvuldig om met beschikbaar gestelde 

(training)materialen. Volgt dus de aanwijzingen van de Parkdienst op, controleert na afloop 
van de training het aantal trainingsballen, wast ze en bergt ze vervolgens op in het 
ballenhok. 

*  De vrijwilliger levert na afloop van de competitie het beschikbaar gestelde trainingspak, ballen, 
hesjes, elftal map, waterzak e.d. in. 

*  De vrijwilliger vertegenwoordigt de s.v. Grol altijd en overal op waardige wijze en is bij 

wedstrijden van zijn elftal gekleed in het trainingspak (jeugdafdeling) dat hem beschikbaar 
gesteld is door het Jeugdbestuur. 

*  De vrijwilliger vraagt zorg dat de spelers in het GROL-tenue spelen (een blauw shirt in de witte 
broek met de blauwe kousen omhoog). Wijst de spelers op de verplichting 
scheenbeschermers te dragen, op het goed onderhouden van hun voetbalschoenen en op 
goede lichaamshygiëne na de wedstrijd en training. 

*  De vrijwilliger zorgt er voor dat bij een blessure de PMB van de s.v. Grol geïnformeerd wordt. 
*  De vrijwilliger zorgt ervoor dat bij langdurige ziekte/blessure de betreffende speler een attentie 

aangeboden wordt in overleg met de penningmeester van het Jeugdbestuur. 
*  De vrijwilliger ziet toe dat wanneer gebruik wordt gemaakt van eigen auto’s of bus er veilig 

wordt gereden. 
 
 
 
 



 

 

*  De vrijwilliger draagt zorg dat de spelers die in auto’s of in het busje zitten zich naar behoren 

gedragen en maakt melding van ongeregeldheden. Een van de leiders dient bij de spelers in 
het busje te zitten. 

*  De vrijwilliger zorgt bij thuiswedstrijden voor de opvang en begeleiding van de scheidsrechter 
alsmede leiders van de tegenstander en biedt hen hierbij een kop koffie aan. 

*  De vrijwilliger uit tijdens de wedstrijd geen openlijke kritiek op de arbitrage. 
*  De vrijwilliger past, indien gewenst, een preventieve wissel toe wanneer een speler van zijn 

elftal zich herhaaldelijk onsportief gedraagt. 
 

6.2 Reglement jeugdspeler s.v. Grol 
 

Algemeen 
*  Elke jeugdspeler van de s.v. Grol heeft er recht op, gelijkwaardig en met respect te worden 

behandeld als hij/zij zich tenminste aan de reglementen en voorschriften houdt die door de 
s.v. Grol gesteld zijn en aan de afspraken die gemaakt zijn met zijn/haar trainer/leider. 

*  Wanneer een jeugdspeler zich onrechtvaardig behandeld voelt door medespelers, trainers, 
leiders of iemand anders van de s.v. Grol, kan hij/zij dit bespreken met zijn/haar leider. Als het 
probleem dan niet opgelost kan worden, kan hij/zij zich melden bij de contactpersoon voor de 
betreffende leeftijdsklasse in het jeugdbestuur of de COV. 

 
Gedrag 

*  Gedraag je netjes tegenover je leiders, medespelers, tegenstanders, leiders tegenstander, 
scheidsrechter en assistent-scheidsrechter. 

*  Volg altijd de aanwijzingen van de trainer, leider en COV- en jeugdbestuursleden op. 
*  Vandalisme en onfatsoenlijk gedrag wordt zowel op het sportpark van de s.v. Grol als op 

sportparken van tegenstanders niet geaccepteerd. Overtreding van deze regel kan een 
schorsing tot gevolg hebben. Hetzelfde geldt uiteraard ook onderweg van en naar wedstrijden. 

*  Schreeuwen, schelden en ruziemaken (op het sportpark, in het clubgebouw, langs en in het 

veld) tegen/met je trainer, leider, medespelers, scheidsrechter of wie dan ook wordt niet 
geaccepteerd. 

*  Pesten mag nooit! Dus ook kinderen die voetballen bij de s.v. Grol mogen dit niet. Dit geldt 
niet alleen op de training en tijdens de wedstrijd maar ook voor en na de trainingen en 
wedstrijden, in de kleedkamer of onderweg van en naar het sportpark of uitwedstrijden. 

*  Ga zorgvuldig om met eigendommen van de s.v. Grol, zoals ballen, kleding enzovoorts. 
*  Diefstal leidt tot schorsing en kan zelfs betekenen dat je geen lid meer kunt blijven van de s.v. 

Grol. 
*  Voor spelers die behoren tot de B-klasse of lager is het verboden om te roken of alcohol 

te 

gebruiken op het sportpark of in de kantine. Voor de spelers van de A-klasse geldt dat 
men met mate deze genotsmiddelen gebruiken mag. Voor alle spelers is het niet 

toegestaan te roken of alcohol te nuttigen in de kleedkamers. Dit geldt zowel voor 
wedstrijden als trainingen. 

*  Douchen (met badslippers) is na de wedstrijd en training verplicht. Verspil echter geen 
water tijdens het douchen en laat de kleedkamers (ook bij tegenstanders) schoon en netjes achter. 

Leiders zijn verplicht om hierop toe te zien. 
*  Fietsen, brommers en scooters horen uitsluitend in de daarvoor bestemde stallingen en 

sporttassen in de daarvoor bestemde rekken in de garderobe van het clubgebouw. DUS 
NERGENS ANDERS!! 

 
Tijdstippen van aanwezigheid/afmelding 

*  Bij thuiswedstrijden ben je 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Voor 
prestatieve-elftallen gelden de door de leiders vastgestelde tijden. 

*  Bij uitwedstrijden ben je 15 minuten voor vertrek aanwezig op “Den Elshof”. De leiders kunnen 
uiteraard afwijkende tijden vaststellen. 

*  Voor de training ben je minimaal 15 minuten van tevoren aanwezig en sta je op tijd op het 
trainingsveld. 

*  Bij verhindering van een training ben je verplicht de trainer ruim voor aanvang van de training 
in kennis te stellen met opgave van reden. Hierover kunnen per team afspraken gemaakt 
worden.  

*  Bij verhindering van een wedstrijd meld je je uiterlijk donderdag voor 19.00 uur af bij één van je 
leiders met opgave van reden. Dit dient altijd persoonlijk te gebeuren. 

*  Verhindering (zowel voor de training als de wedstrijd) is in principe alleen acceptabel wegens 

een blessure, ziekte, familieomstandigheden, werk of studie. Bij afwezigheid  



 

 

kennisgeving zal de leider zich op de hoogte stellen omtrent de reden van afwezigheid. Indien men 
zonder geldige reden afwezig was, dan houdt dit automatisch in dat er maatregelen genomen worden.\ 

Tenue 
*  Het is verplicht scheenbeschermers te gebruiken tijdens een wedstrijd en trainingen. 
*  Tenue en voetbalschoenen dienen in goede staat te verkeren (dus poetsen, e.d.) 
*  Tijdens de training draag je geen kleding die je voor en na de training of wedstrijd ook draagt. 
*  Tijdens de training en wedstrijden is het verboden om horloges, kettinkjes e.d. te dragen. 
*  Draag badslippers tijdens het douchen. 

Blessures 
*  Bij een blessure dien je alle aanwijzingen van de dokter en/of de verzorger van de s.v. Grol op 

te volgen. 
 
 

Taken aanvoerder 
*  Door de trainer(s) / leider(s) van een team wordt (eventueel in overleg met de spelers) één 

van de spelers tot aanvoerder benoemd. Als aan voerder van een team heeft een speler een 
aantal speciale taken, waarvan verwacht wordt dat hij die naar behoren zal uitvoeren. Te 
denken valt hierbij aan: 
- officiële wedstrijdtaken (handtekening zetten, tossen, etc.) 
- (indien nodig) verzorgen warming-up bij trainingen en/of wedstrijden 
- “rechterhand" van trainer(s) / leider(s) tijdens wedstrijden en / of trainingen. 
- (indien nodig) medespelers wijzen op hun gedrag, etc. 
 

Straffen/sancties aangaande spelers, leiders en/of teams: 
*  Indien niet anders door de s.v. Grol is besloten, dan worden de door de KNVB in rekening 

gebrachte kosten voor gele en rode kaarten verhaald op de betreffende speler. 
*  De door de KNVB in rekening gebrachte kosten i.v.m. het staken van wedstrijden of het niet 

spelen van een wedstrijd, waarbij de schuld bij het elftal ligt, worden verhaald op het 
betreffende elftal. 

*  Het Jeugdbestuur kan besluiten tot (extra) sancties ten opzichte van spelers, leiders en/of 
teams ingeval van wangedrag, vandalisme of welke misdragingen dan ook. In extreme 
gevallen zal dit gebeuren na overleg met het hoofdbestuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 – Wedstrijdformulier E/F jeugd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1- WEDSTRIJDFORMULIER E+F JEUGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bijlage 2: 

Korte handleiding Digitaal Wedstrijd Formulier (Junioren en D-

pupillen)  Voor vragen: Rob Westervoorde (wedstrijdzaken) 
 

 

1.  Voorbereiding 
 
Het digitale wedstrijd formulier (DWF) is qua opzet gelijk aan het bekende papieren formulier. 
De leider van het team verzorgt het invullen van de namen (en bijbehorende knvb-nummers) 
van de spelers, wisselspelers en overige staf (leiders, trainer, verzorger).  Het grote verschil 
met de oude werkwijze is dat de namen en nummers niet meer ingevuld hoeven te worden, 
maar vanuit een database beschikbaar zijn en klaar staan op het formulier. 
Het voorbereidende werk bestaat uit het aangeven welke 11 spelers de basisopstelling 
vormen. De overige spelers van het team zijn automatisch wisselspelers.  Teamgenoten die 
niet aan de wedstrijd deelnemen moeten van het formulier worden verwijderd. 

 
De voorbereidingen kunnen (ruim) voor de aanvang van de wedstrijd plaatsvinden en 
kunnen eventueel ook thuis op de eigen pc worden gedaan. Zes dagen vóór de wedstrijd 
is het formulier beschikbaar. De werkwijze is als volgt. 

 
1.   Ga naar de site van Sportlink.   www.Sportlink-club.nl 
2.   Klik in de kopregel op “Downloads”. 
3.   Als je de eerste keer deze site bezoekt moet even gecontroleerd worden of de 

juiste versie van Java op je pc aanwezig is. Volg hiervoor de aanwijzingen op het 
scherm. 

4.   Klik op het logo van de knvb. 
5.   Na het verschijnen van het inlogscherm moeten de volgende gegevens worden 

ingevoerd. Er hoeft geen gebruik te worden gemaakt van de shift- of caps-lock toets. 
 Verenigingscode BBKY434 

 Gebruikersnaam Zie lijstje in wedstrijdsecretariaat  

 Wachtwoord Zie lijstje in wedstrijdsecretariaat  
 Vervolgens moet de gepresenteerde beveiligingscode worden ingevoerd. 

Hierbij worden alle cijfers en letters gebruikt. Let dus op met de 1, i, j, o en 0 !  
Bij een foute invoer volgt een herkansing met een nieuwe code.  Het is ook 
mogelijk een eventueel slecht leesbare code te vervangen door te klikken op 
de groen cirkelpijlen naast de code. 

6.   Klik in de kopregel op “Wedstrijdzaken” en vervolgens op “Digitaal wedstrijdformulier”. 
7.   Er verschijnt nu een overzicht met de wedstrijden voor het (komende) weekeinde. 
8.   Via de tab “Voorbereiden”  kunnen gegevens voor wedstrijden worden ingevuld. 

Op de speeldag moet worden gewerkt via de tab “In te vullen”.  Dubbeklikken 
op de desbetreffende regel opent het gewenste wedstrijdfomulier. 

http://www.sportlink-club.nl/


 

 

 

2.  Invullen formulier 
 
 
 
 

Thuis- of uitwedstrijd. 
Afhankelijk van waar de wedstrijd wordt gespeeld moet worden gekozen voor het tabblad 
“Thuisteam” of “Uitteam”. Op de dagen voorafgaand aan de wedstrijd is via de 
bovenbeschreven weg alleen het tabblad van het CKC-team beschikbaar. 

 
Basisspelers 
De (minimaal 7 en maximaal 11) basisspelers kunnen worden geselecteerd door het 
aanvinken van de betreffende naam. Ook de aanvoerder moet d.m.v. een vinkje worden 
aangegeven. De overige spelers zijn automatisch wisselspelers (maximaal 7). 

 
Toevoegen andere speler 
Een speler uit een ander team kan worden toegevoegd door te klikken op de knop “toev. 
deeln.” linksonder op het scherm. Er verschijnt dan een nieuw invulveld waarin de naam 
van de gewenste speler kan worden ingevuld (derde regel, “Achternaam”, in veel gevallen is 
het voldoende de eerste vier letters van de naam in te vullen). Vervolgens te klikken op het 
vergrootglas. In het veld “Persoon” verschijnt de gevraagde naam (eventueel meer 
personen met dezelfde naam, waaruit de juiste persoon kan worden gekozen). Onder in het 
invulveld kan worden aangegeven of de betreffende persoon behoort tot de basisspelers. Zo 
niet dan wordt hij/zij toegevoegd aan de wisselspelers. Met het groene vinkje rechtsonder 
kan vervolgens de toevoeging worden bevestigd. 

 
Let op ! Sportlink maakt een strikt onderscheid tussen de zaterdag en de zondag en bij de 
jeugdspelers op zaterdag ook nog in leeftijdscategorieën. De invulregels (“Sport” en 
“Leeftijdscategorie”) moeten dus eventueel worden aangepast, anders wordt de gezochte 
persoon niet gevonden. 

 
Verwijderen speler 
Een teamlid die niet aan de betreffende wedstrijd deelneemt moet van het formulier worden 
verwijderd.  Hiervoor wordt de regel met de naam van de speler aangeklikt (de regel kleurt nu 
lichtblauw) en wordt vervolgens op de knop “verw. deeln.” Onder op het formulier geklikt. 

 
Opslaan wijzigingen 
Vooraf ingevoerde wijzigingen kunnen worden opgeslagen door te klikken op de knop 
“(tussentijds) 
opsl.” Onder aan het formulier. 

 
Opnieuw beginnen 
Bij vergissingen in het invullen kan eventueel worden teruggegaan naar het oorspronkelijke 
teamindeling door te klikken op de knop “ververs” onder aan de pagina. Alle ingevoerde 
wijzigingen worden dan gewist. 



 

 

 
 
 

 

3.  Voor de wedstrijd 
 
 
 
 

Voor aanvang van de wedstrijd kunnen nog mutaties worden ingevoerd. Let hierbij op het 
gebruik van het juiste tabblad thuis- of uitteam. Ze zijn nu beide beschikbaar. 

 
Akkoord aanvoerder 
De aanvoerder dient de spelersopgave met de knop “aanv. akkoord?” onder op het scherm 
te accorderen. Dit kan alleen als een aanvoerder is geselecteerd uit de spelerslijst en het 
juiste aantal spelers op het formulier is vermeld (min. 7 en max. 11 basisspelers en max. 7 
wisselspelers). 

 
Controle spelerspassen 
De scheidsrechter controleert de spelerspassen van de op het formulier voorkomende 
spelers en geeft per speler in de kolom “spelerspas” akkoord. Indien de aanvoerder de 
spelersopgave heeft geaccordeerd kan ook de knop “pasjes akkoord?”  worden gebruikt, 
waarmee de pasjes van alle basisspelers in één keer worden geregeld. 

 
Officials 
De wedstrijd coördinator is verantwoordelijk voor het invullen van de 

 scheidsrechter 

 assistent scheidrechter thuisclub 

 wedstrijd coördinator. 
De uitspelende club moet de assistent scheidsrechter van de uitclub invullen. Het invullen 
van deze gegevens gebeurt op het tabblad  “Officials”. Naast het betreffende invulveld kan 
op de knop met het plusje worden geklikt. Er verschijnt dan een nieuw invulveld. Omdat bij 
officials (m.u.v. de wedstrijd coördinator) kan worden gekozen uit het volledige knvb-
bestand, moet hier de volledige naam (met de juiste schrijfwijze) worden ingevuld.  Uit de 
lijst kan vervolgens de juiste persoon worden gekozen en via het groen vinkje aan het 
formulier worden toegevoegd. 
Indien het team over een -vaste- assistent scheidsrechter beschikt, kan die via de 
ledenadministratie aan het team worden toegevoegd. Hij/zij komt dan standaard op het 
formulier en hoeft niet meer elke week te worden ingevuld. Een eventuele wijziging is 
mogelijk via het vakje verwijderen en vervolgens toevoegen. 

 
In wedstrijden van de categorie A wordt door de knvb een bondsscheidsrechter aangesteld. 
Voor het aanbrengen van een eventuele mutatie door de wedstrijd coördinator wordt 
verwezen naar de DWF- handleiding. 

 
Controle 
In het bovenste deel van  het formulier zijn 5 controle items vermeld. Deze moeten alle zijn 
voorzien van een groen vinkje. De schermen “wedstrijdverloop” en “vastleggen” zijn pas 
beschikbaar als zowel bij het thuis- als het uitteam deze vijf vinkjes aanwezig zijn. 



 

 

 

4.  Na de wedstrijd 
 
 

 
De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het invullen van de uitslag, gele-en rode kaarten 
en wissels (alleen in categorie A). 

 
Kaarten vermelden 
Voor het invoeren van kaarten worden de volgende stappen doorlopen; 

 Selecteer tabblad “Wedstrijdverloop” 

 Selecteer knop “gele kaart toevoegen” 
 Het invoeren van de periode kan worden overgeslagen 
 Selecteer in het tabblad “Thuisteam” of “Uitteam” de speler die de kaart heeft gekregen 
 Selecteer de tuchtcode (onder aan het scherm) 

 Sla de invoer op met het groene vinkje onder aan het scherm. 

Rode kaarten gaan op dezelfde wijze. Alleen maak je nu in stap 2 gebruik van de knop “rode kaart 
toevoegen”. 
Let op ! Twee keer geel, geeft twee vermeldingen voor een gele kaart. De getoonde rode 
kaart wordt niet op het formulier vermeld. 

 
Vastleggen wedstrijd 
Na het vermelden van de eventuele kaarten en wissels worden uitslag en status van de 
wedstrijd Ingevuld en wordt de wedstrijd vastgelegd. Dit gebeurt door de scheidsrechter in het 
scherm “vastleggen”. Beide teams moeten daarbij akkoord geven . 

 
Uitslag 
Links boven worden de door beide teams gescoorde doelpunten ingevuld. Alleen in geval van 
beker- of beslissende competitiewedstrijden worden de doelpunten na verlenging en eventueel na 
strafschoppen vermeld. 

 
Status 
Voor de status van de wedstrijd wordt in normale gevallen “uitgespeeld” ingevuld. In geval van een 
afgelasting of staking moeten scheidsrechter en/of wedstrijd coördinator aanvullende informatie 
invullen. Hiervoor wordt verwezen naar de handleiding DWF. 

 
Akkoord geven 
Het thuisteam, het uitteam en de scheidrechter moeten een akkoord geven op het 
wedstrijdformulier.  Rechts boven op het tabblad kunnen beide teams aangeven of ze akkoord 
gaan met het formulier. Na het invoeren van Ja of NEE wordt de keuze bevestigd met de knop 
naast het invoerveld. Er verschijnt nu een pop-up scherm met de vraag of je akkoord gaat met de 
ingevoerde keuze. Als hier JA wordt aangeklikt is het akkoord definitief. 
Na het invoeren van de akkoordverklaringen van beide teams kan de scheidsrechter op 

vergelijkbare 
wijze (ook in twee stappen) het formulier definitief vastleggen. 

 
Verzenden formulier 
Nadat alle zakken op de juiste wijze zijn ingevuld en akkoord verklaard, kan de scheidsrechter 
met de knop “wedstrijdformulier vastleggen” het formulier verzenden naar de knvb. Er verschijnt 
een controle scherm met de belangrijkste items van het formulier.  Het aanklikken van het groene 
vinkje op dit scherm verzend het formulier definitief naar de knvb. 
Daarmee wordt ook de uitslag in het knvb-systeem opgenomen. Deze hoeft dus niet meer in 
de uitslagenlijst te worden vermeld. 

 

 
 
 
 



 

 

BIJLAGE 3– VOORBEELDBRIEF VERVOER- EN WASLIJST 
 

 
 
 

Datum Tijd Competitie Vervoerslijst Waslijst Ouder Wast  Rijdt 
 

30-Aug 13.00 Pax C2 - Grol C2 te Woerd - Stoteler te Woerd Schuurmans 2 2 
17-Sep 18.30 Grol C2 - FC Trias C2  Schuurmans Kok 2 2 
20-Sep 13.00 Longa C2 - Grol C2 fiets Kok Meekes 2 2 
27-Sep 12.45 Grol C2 - Doetinchem C2  Meekes Brockotter P 1 3 

4-Oct 14.00 Marienveld C1 - Grol C2 Stoteler  - Brockotter P -  Weenink Stoteler Kl. Gunnewiek 2 2 
11-Oct 12.45 Grol C2 - SKVW C1  Lageschaar Brockotter R 2 2 
25-Oct 11.00 Zelos C2 - Grol C2 Gerritsen  - Bahramoun - Kok Gerritsen te Woerd 2 2 
1-Nov 12.45 Grol C2 - Erix C1  Bosch van Melis 2 2 
8-Nov 13.00 Vosseveld C1 - Grol C2 van Melis  - Brockotter R - Meekes van  Melis Gerretsen 1 3 

15-Nov 12.45 Grol C2 - Ulftse Boys C1  Klein Gunnewiek Weenink 1 2 
29-Nov 11.30 SDOUC C2 - Grol C2 Weenink  - Bahramoun - Kl.Gunnewiek Bahramoun Bahramoun 1 2 
6-Dec 12.45 Grol C2 - Gendringen C1  Brockotter R Bosch 2 2 

13-Dec 14.30 FC  Trias C2 - Grol C2 Bosch  - Gerritsen - Brockotter R Bosch Lageschaar 2 2 
14-Feb 12.45 Grol C2 - Longa C2  Weenink Stoteler 1 2 
28-Feb 11.30 Doetinchem C2 - Grol C2 Schuurmans  - Kok - Bockotter P Schuurmans    6-Mar 12.45 Grol C2 - Marienveld C1  te Woerd    13-Mar 12.30 SKVW C1 - Grol C2 Meekes  - te Woerd - van Melis Meekes    27-Mar 12.45 Grol C2 - Zelos C2  van  Melis    3-Apr 13.00 Erix C1 - Grol C2 fiets Brockotter R    17-Apr 12.45 Grol C2 - Vosseveld C1  Brockotter P    24-Apr 13.00 Ulftse Boys C1 - Grol C2 Klein Gunnewiek - Lageschaar -Bosch Klein Gunnewiek    1-May 12.45 Grol C2 - SDOUC C2  Kok    
 12.00 Gendringen C1 -  Grol C2 Lageschaar  - Brockotter P - Gerretsen Lageschaar    

 

 
Er is getracht een evenredige verdeling te plannen voor het rijden naar uitwedstrijden en het wassen van de kleding. 

Indien men niet in de gelegenheid is om te rijden en/of te wassen verzoek ik u om met de overige ouders te ruilen. De 

wedstrijd Gendringen C1 - Grol C2 van 6 september wordt op een nader te bepalen datum ingehaald. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BIJLAGE 4 – FORMULIER DECLARATIE REISKOSTENVERGOEDING (voor gereden kilometers 
vanaf 50 kilometer) 

 
Kilometervergoeding jeugd 

 
 

 
Naam:_   

 

Telefoonnummer:   
 

E-mailadres:   
 

Bankrekeningnummer:   
 

 
 
 
 

Team Datum Wedstrijd Aantal kilometers 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Totaal  kilometers ……… x € 0,15 =  € ………………. 
 

 
Datum:   

 
 

Handtekening: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BIJLAGE 5 
 

PROTOCOL AFGELASTINGEN TRAININGEN S.V. GROL IVM 
WEERSOMSTANDIGHEDEN 

 
• Eindverantwoordelijk: SEAG 

 
• Procedure 

o De SEAG – of een door de SEAG aangewezen persoon – bepaalt dat de 
trainingen afgelast worden. 

o Ingeval van afgelasting kan er sprake zijn van twee situaties: 
 Algehele afgelasting 
 Afgelasting van trainingen op natuurgras 

o In het geval van een algehele afgelasting mag er op geen enkel veld worden getraind. 
o In het geval van afgelastingen van trainingen op natuurgras treedt het 
noodtrainingsschema in 

werking. 

 
• Communicatie in het geval van afgelasting van trainingen 

o De SEAG – of een door de SEAG aangewezen persoon – bepaalt dat de trainingen 
afgelast worden. Hij neemt minimaal 1 uur en 15 minuten voorafgaand aan de eerste 
training van de betreffende dag telefonisch contact op met Rob Westervoorde. 
Indien Rob Westervoorde niet bereikt kan worden neemt hij contact op met Marco 
Frank. 

o Hij geeft aan Rob (of Marco) door of er sprake is van een algehele afgelasting of dat 
enkel de trainingen op natuurgras afgelast worden. 

o Rob Westervoorde (of ingeval van het niet kunnen bereiken: Marco Frank) plaatst 
minimaal 1 uur voorafgaand aan de eerste training een bericht op de website. 
Hieronder worden twee format- berichten weergegeven. 

o Rob Westervoorde stuurt tevens een mail naar alle jeugdleiders via 
jeugdbestuur@svgrol.nl. 

 
• Format- berichten 

o Algehele afgelasting 
 

Alle trainingen afgelast 
In verband met de weersomstandigheden mogen de velden niet betreden worden 
en zijn alle trainingen op [datum] afgelast. 

 
o Afgelasting van trainingen op natuurgras 

 

Trainingen op natuurgras afgelast 
In verband met de weersomstandigheden mogen op [datum] de natuurgrasvelden 
niet betreden worden. Het noodtrainingsschema treedt in werking. Dit schema vindt u 
elders op de 
website. 

 
Opmerking 
Bovenstaand protocol kan als gevolg hebben dat een training achteraf gezien ten onrechte is afgelast. 
Dit risic 
willen wij als COV en Jeugdbestuur nemen. Bovenstaand protocol schept namelijk duidelijkheid en 
zorgt er voor dat ouders, trainers en spelers niet voor niets naar het Grolveld komen. 

 
De teams die geen plekje hebben gekregen in het noodtrainingsschema, kunnen bij intreding van 
dit schema wellicht in een zaal gaan trainen. Hierover volgt nog nadere berichtgeving. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jeugdbestuur@svgrol.nl


 

 

BIJLAGE 6 
 
 

Richtlijnen vrijwilligers s.v. Grol              
 
 
Als begeleider (trainer/leider) van (jonge) voetballers heb je een belangrijke functie. Je werkt 
met mensen die in sportief en persoonlijk opzicht volop in ontwikkeling zijn. Sportief gezien heb 
je samen hetzelfde doel: steeds beter worden. 
Maar je taak als begeleider gaat – zeker bij jonge voetballers- verder dan het beoefenen van de 
voetbalsport. 
Je bent (mede) verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de 
voetballers. Je wilt dat zij hun sport kunnen beoefenen in een veilige omgeving waar ze zich op 
hun gemak voelen. Daarom is het van belang dat je je als begeleider bewust bent van situaties 
die het plezier in de sport kunnen bedreigen. Hieronder worden beknopt een aantal 
gedragsregels genoemd die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die 
zijn aangesloten bij NOC*NSF en worden onderschreven door de s.v.Grol.  
 

 Begeleiders gaan met de (jeugd)leden om volgens de in onze maatschappij gangbare 
normen voor de omgang tussen mensen. 

 de begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waar binnen de sporter 
zich veilig voelt (om te bewegen). Dit betekent dat de sporter zich zowel tijdens het 
sporten maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de kleedkamers, veilig moet voelen en het 
gevoel moet hebben dat hij/zij – letterlijk – vrij kan bewegen.  

 De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter 
in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen, 
dan nodig is voor het gezamenlijk gesteld doel.  

 De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele 
intimidatie tegenover de sporter. 

 De begeleider zal tijdens trainingen en wedstrijden gereserveerd en met respect 
omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt zoals bijvoorbeeld 
de kleedkamer: 

- Begeleiders is het niet toegestaan om vooraf en na de wedstrijd de kleedkamers te 
betreden anders dan met twee begeleiders gezamenlijk ; 

- Tijdens de rustpauze en voor groepscoaching is het toegestaan de kleedkamer 
gezamenlijk te betreden. Individuele gesprekken/coaching is niet toegestaan in 
kleedkamers of afgesloten ruimten; 

 De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en 
(machts)misbruik 

 De begeleider zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de kennelijke 
bedoeling tegenprestaties te vragen. 

  Iedere begeleider  heeft de plicht ongevallen, bijna ongevallen en onveilige situaties 
te melden aan het (jeugd)bestuur. 

 De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij 
de sporter, worden nageleefd. 

 Begeleiders zijn zich ervan bewust dat hij of zij, ook in zijn eigen kleding, een 
vertegenwoordiger is van de SV Grol.  

 In die gevallen waarin de gedragsregels niet voorziet, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider om de vertrouwenspersonen van de vereniging 
hiervan in kennis te stellen.  

 
Voor gezien op …………….. (datum) 

 

……………………………….(handtekening)       

 


