
Jeugdafdel ing vv WINSUM





Je bent nu in het bezit van het informatieboekje van de jeugdafdeling  
van vv Winsum. 
Dit informatieboekje is bedoeld als een wegwijzer binnen onze 
vereniging voor jou en natuurlijk voor je ouders. We hopen dat er 
voldoende informatie in staat om ervoor te zorgen dat jij je snel thuis 
gaat voelen. We hopen van harte dat je het bij vv Winsum naar je zin 
zult hebben, want plezier staat voorop!

vv Winsum is in 2016 ontstaan uit een fusie van vv Hunsingo en 
cvv Viboa. Een bloeiende vereniging met ruim 1000 leden. vv Winsum 
biedt binnen de jeugdafdeling voetbal aan voor jongens en meisjes in de 
leeftijd van 4 t/m 19 jaar, op alle niveaus. Sinds 2020 spelen we op ons 
nieuwe sportcomplex, het Geert Reinders Sportpark Winsum West. Hier 
beschikken we over een prachtige accommodatie met twee 
kunstgrasvelden en drie natuurgrasvelden. Tal van trainers en 
vrijwilligers zorgen ervoor dat er doordeweeks kan worden getraind en 
op zaterdag wedstrijden kunnen worden gespeeld. 

Bewaar dit boekje goed, het kan je goed van pas komen.

Veel voetbalplezier gewenst bij vv Winsum!

W e l k o m s t w o o r d

Voetbalplezier 
vanaf 4 jaar

Ruim 450 
jeugdleden

34 
jeugd 
teams

Geert 
Reinders 
Sportpark 

Winsum West



Jeugdafdeling
De jeugdafdeling is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van het 
jeugdvoetbal en kent daarbij een grote zelfstandigheid. In samenwerking met 
diverse commissies binnen vv Winsum zorgt de jeugdafdeling voor een efficiënte 
en doelgerichte jeugdopleiding, waarbij plezier in het voetbal onder de jeugd als 
hoofddoel wordt verzekerd.

De jeugdafdeling is onderverdeeld in de Voetbalopleiding en de Jeugdorganisatie.

Jeugdorganisatie
De Jeugdorganisatie is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle 
niet-voetbaltechnische activiteiten. De jeugdcoördinatoren zijn het eerste 
aanspreekpunt voor de leiders en de ouders van de jeugdteams in hun categorie. 

Voetbalopleiding
De Voetbalopleiding bestaat uit een Hoofd Jeugdopleiding (HJO), een Coördinator 
meiden en een Coördinator (jeugd)keepers. Samen met het bestuurslid 
Voetbalzaken en een CVZ lid senioren vormen zij het zogenaamde Technisch Hart 
van de vereniging. Daarnaast is er per lichting een Hoofdtrainer. Gezamenlijk zijn 
zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het opleidingsbeleid en de 
begeleiding/ontwikkeling van de trainers van de specifieke leeftijdscategorie.

D e  o r g a n i s a t i e



CVZ:

Voetbalopleiding

Verzorgt de uitvoering van het opleidingsbeleid 
en de begeleiding/ontwikkeling van de trainers  

Hieronder vallen onder andere de volgende taken:
• Uitzetten technisch beleid
• Verantwoordelijk voor indelingsbeleid
• Verantwoordelijk voor het aanstellen van 

(Hoofd)trainers

Jeugdorganisatie

Is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle 
niet-voetbaltechnische activiteiten

Hieronder vallen onder andere de volgende taken:
• Werven en aanstellen van teambegeleiding
• Informatieverstrekking aan spelers en ouders 
• Organiseren van diverse jeugdactiviteiten 

De Voetbalopleiding bestaat uit:
Bestuurslid Voetbalzaken
HJO
Coördinator meiden
Coördinator (jeugd)keepers
Hoofdtrainers
Trainers

De actuele invulling is te vinden op onze website.

De Jeugdorganisatie bestaat uit:
Bestuurslid jeugdorganisatie
Jeugdcoördinator bovenbouw (JO15-JO19)
Jeugdcoördinator middenbouw (JO11-JO14)
Jeugdcoördinator onderbouw (Draakjes-JO10)                
Jeugdcoördinator Meiden 
Activiteitencoördinator
Social Media Coördinator
Teamleiders

De actuele invulling is te vinden op onze website.



Aan- of afmelden
Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door het volledig 
invullen en opsturen van een aanmeldingsformulier op de site 
van vv Winsum. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een 
geheel voetbalseizoen, dus van 1 juli tot en met 30 juni. We 
verzoeken je om wijzigingen van telefoonnummer, 
adresgegevens, etc. door te geven aan de ledenadministratie via 
ledenadministratie@vvwinsum.nl.  Het opzeggen kan ook alleen
bij de ledenadministratie. Dit kan derhalve niet bij een 
bestuurslid, de trainer/coach of een andere persoon binnen vv 
Winsum.

De uiterste afmelddatum is 15 juni. Voor het aanvragen van 
overschrijving naar een andere voetbalvereniging geldt dezelfde 
sluitingsdatum van 15 juni. Overschrijving kan dus alleen aan het 
einde van het seizoen plaatsvinden, gedurende het seizoen 
overschrijven kan alleen als er aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan. 

Let op! Een speler mag pas een wedstrijd spelen als het 
aanmeldingsformulier volledig ingevuld is ingeleverd en 
verwerkt.

H e t  l i d m a a t s c h a p

De contributie 
wordt vastgesteld 

tijdens de 
Algemene 

Ledenvergadering

Zie de site van 
vv Winsum voor 

de actuele 
contributie



vv Winsum beschikt voor de trainingen en wedstrijden over twee 
kunstgrasvelden en drie natuurgrasvelden, waarbij grotendeels 
op kunstgras wordt getraind. We gaan ervan uit dat praktisch alle 
trainingen doorgaan. Indien de (terrein)omstandigheden 
dusdanig slecht zijn dat er niet getraind kan worden (denk aan 
onweer of zware regenval, sneeuw), dan wordt de training 
afgelast. De accommodatiecommissie beslist of trainingen 
doorgaan. Wanneer trainingen afgelast zijn, wordt dit op de 
website vermeld en via de app van de teams gecommuniceerd. 
Rondom de kerstvakantie zijn er ongeveer twee weken geen 
activiteiten. Ook in de zomer zijn er circa zes weken geen 
activiteiten.

Aandachtspunten voor de trainingen:
• Probeer zoveel mogelijk te komen trainen. Als je niet kan 

wordt er verwacht dat je je tijdig afmeldt. Dit biedt de trainer 
de mogelijkheid de training eventueel aan te passen. Ben je 
het vergeten, dan is het beter achteraf iets te laten weten dan 
niets. 

• Draag tijdens de trainingen geen petjes, kettinkjes, horloges 
en andere voorwerpen.

• Na de training is het de bedoeling dat iedereen meehelpt om 
de trainingsspullen mee op te ruimen; vele handen maken 
licht werk. 

D e  t r a i n i n g e n

Benodigdheden
Om te kunnen voetballen, heb je 
de volgende materialen nodig:
• Voetbalschoenen
• Scheenbeschermers
• T-shirt, korte broek en 

voetbalsokken 
• Trainingspak (bij kouder weer 

wordt geadviseerd om een 
trainingspak te dragen)

Spelers mogen reglementair van 
de KNVB niet aan wedstrijden 
deelnemen zonder 
scheenbeschermers en 
voetbalschoenen te dragen. 



LEEFTIJDSGROEP SPEELTIJDEN #SPELERS 

JO07 12 minuten (4x) 4
JO08 2x 20 minuten 6
JO09 2x 20 minuten 6
J010 2x 25 minuten 6
J011/MO11 2x 25 minuten 8
JO12 2x 30 minuten 8
JO13/MO13 2x 30 minuten 11
JO14 2x 35 minuten 11
JO15/MO15 2x 35 minuten 11
JO17/MO17 2x 40 minuten 11
JO19 /MO19 2x 45 minuten 11

Team en leeftijd richtlijnen KNVB

Draakjes

Elke zaterdag
10:00 – 11:00 uur

Passing, partijspel, penalty!



Alle teams hebben een leider tijdens de wedstrijden. Tevens is de 
leider het eerste aanspreekpunt voor vragen van de spelers en
ouders. De leider is verantwoordelijk voor de begeleiding van het 
team voor, tijdens en na de wedstrijden. 

Voor de wedstrijden beschikken alle teams over wedstrijdtenues
van de vereniging. Van de ouders wordt verwacht om af en toe te 
rijden naar uitwedstrijden en de wedstrijdtenues te wassen. Dit 
vindt plaats via een rij- en wasschema dat door de leider wordt 
verstrekt.

Aandachtspunten voor de wedstrijden
• Als een speler niet kan deelnemen aan een wedstrijd is het 

van belang dat dit tijdig aan de leider wordt doorgegeven.
• Douchen is verplicht (uitzonderingen kunnen aangevraagd 

worden bij de leiders). In de kleedkamers is het gebruik van 
badslippers sterk aan te raden.

• Tijdens wedstrijden is het niet toegestaan petjes, kettinkjes, 
horloges en andere versieringen te dragen.

• Boetes voor gele en rode kaarten zijn voor de speler zelf. Deze 
worden via de vereniging verrekend met de spelers.

• Invallen in een ander team in verband met te weinig spelers 
kan alleen in overleg met de leider/trainer van het team.

D e  w e d s t r i j d e n

Veldomvang

JO7: 1/8 veld
JO8-JO10: 1/4  veld
JO11-JO12: 1/2 veld
JO13 t/m JO19: 1/1 veld

Afgelastingen:
Bij een slechte gesteldheid van 
de velden door bijvoorbeeld
slechte weersomstandigheden
kunnen wedstrijden worden
afgelast.
Daarnaast kan de KNVB het 
gehele amateurvoetbal of per 
district afgelasten. Dit wordt 
gecommuniceerd via de 
Voetbal.nl app en via de leiders 
van de teams. 
Afgelastingen worden daarnaast 
gepubliceerd op de website      
van vv Winsum.



K l e d i n g  e n  m a t e r i a l e n  

Spelers

Keepers

Alle kleding en materialen zijn eigendom van vv Winsum. Iedereen in het 
team is verantwoordelijk voor de kleding en materialen die aan het begin 
van het seizoen zijn uitgegeven. De leider zorgt aan het eind van het seizoen 
dat de kleding en materialen weer compleet ingeleverd worden.

Kleding wassen
Vanuit het bestuur is besloten dat de tenues gezamenlijk thuis gewassen 
dienen te worden en niet bij iedere speler apart thuis gewassen wordt. Dit 
heeft te maken met het uiteindelijke kleurverschil dat op kan treden bij 
apart wassen.



H e t  j e u g d b e l e i d

Ieder jeugdlid 
voetbalt op 

zijn/haar niveau

Het jeugdbeleid is erop gericht om de voetbalkwaliteiten van ieder jeugdlid 
op een hoger niveau te brengen. Daarnaast is het belangrijk dat iedere 
jeugdspeler met plezier bij vv Winsum kan voetballen.

Opleidingsbeleid
Bij vv Winsum streven we ernaar om bij elk team goed opgeleide mensen in 
de begeleiding te hebben. Elke leeftijdsgroep beschikt over een 
gediplomeerde of in opleiding zijnde trainer. Daarnaast heeft elk team een 
teamleider. Voor de keepers beschikt vv Winsum over meerdere 
geroutineerde keeperstrainers. We stimuleren alle vrijwilligers om cursussen 
te volgen via bijvoorbeeld de KNVB.

Binnen de jeugdopleiding wordt gewerkt met een opleidingsplan, waarbij de 
jeugd langs een gestructureerde weg wordt opgeleid tot een ‘volwassen’ 
voetballer. De HJO binnen de voetbalopleiding ziet toe op de naleving van 
dit opleidingsplan en begeleidt hierbij de trainers. 



O n d e r s t e u n i n g j e u g d a f d e l i n g

Sportpedagoog
De sportpedagoog ondersteunt de jeugdafdeling om een omgeving te 
creëren waarbinnen iedereen, die binnen vv Winsum met kinderen/jeugd 
omgaat, met plezier zijn of haar taak uit kan voeren en waarbinnen kinderen 
met plezier hun sport kunnen bedrijven. 
De sportpedagoog zorgt ervoor dat er een gedragen pedagogisch beleid 
wordt gevoerd. De sportpedagoog coacht en traint het (technisch) 
jeugdkader op specifieke aandachtsgebieden. 

Vertrouwenspersoon
Binnen vv Winsum fungeert een vertrouwenspersoon. Bij de 
vertrouwenspersoon kunnen ouders, spelers, vrijwilligers en trainers 
aankloppen voor vereniging gerelateerde incidenten die ze niet direct bij het 
bestuur of een commissie willen neerleggen. Je kunt met de 
vertrouwenspersoon in contact komen via: 
vertrouwenspersoon@vvwinsum.nl.

Sportmedische begeleiding jeugdspelers 
Elke dinsdag- en donderdagavond en zaterdagochtend is er een 
fysiotherapeut aanwezig op het sportpark. Jeugdleden kunnen bij de 
fysiotherapeut terecht voor advies over de behandeling van blessures en 
lichamelijke klachten. Jeugdspelers kunnen een afspraak plannen met de 
fysiotherapeut. Meer informatie is te vinden op de website via clubinfo à
sportverzorging.

Tikkie terug

Doelpunt

Lekker ballen



Naast de ‘normale’ wedstrijden en trainingen worden er onder 
andere de volgende activiteiten georganiseerd:

Voetbal tijdens de winterstop
Tijdens de winterstop wordt door de Draakjes en de JO7-JO8 in 
de zaal getraind. Vanaf de JO9 wordt buiten getraind als de 
weers- en veldomstandigheden dit toelaten.

Sinterklaasfeest
Voor de jongste jeugd wordt er rondom 5 december een 
Sinterklaasfeest georganiseerd.

Voetbal3daagse
In de meivakantie wordt elk jaar een voetbal3daagse 
georganiseerd. Voetbalplezier voor iedereen van 6 t/m 14 jaar! 
Dit gebeurt onder leiding van ervaren trainers van vv Winsum.

Toernooien
Aan het eind van het voetbalseizoen worden voor verschillende 
teams toernooien georganiseerd. In overleg worden de teams bij 
één of twee toernooien ingeschreven.

Seizoensafsluiting
Het voetbalseizoen wordt afgesloten met een toernooi en een 
barbecue, en in de avond livemuziek.

A c t i v i t e i t e n e n t o e r n o o i e n

Diverse 
activiteiten

vv Winsum doet
mee aan de ‘Grote 
Clubactie’ en het 
‘Bonnenboekje

Winsum’ om extra 
inkomsten voor de 
jeugd te realiseren



Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. vv Winsum is 
continue op zoek naar nieuwe, energieke vrijwilligers in tal van 
functies. Graag doen wij dan ook een beroep op u als 
ouder/verzorger of lid van één van de hogere teams om deze 
groep te versterken.

Taken waar u aan zou kunnen denken:
• Draaien van een kantinedienst
• Organiseren van voetbalactiviteiten
• Begeleiden van een team
• Trainen van een team
• Scheidsrechter bij wedstrijden
• Grensrechter bij wedstrijden
• Ondersteuning bij nevenactiviteiten en clubacties
• Schoonmaken
• Technische werkzaamheden
• Verzorgen van de velden op een locatie
• Enz

Wilt u graag wat voor de vereniging betekenen, maar weet u niet 
precies wat, informeer dan bij één van de jeugdcoördinatoren 
van vv Winsum naar de mogelijkheden. 

V r i j w i l l i g e r s

Samen met 
elkaar en voor 

elkaar!



Op de vv Winsum site staat alle relevante informatie met betrekking tot 
de vereniging. vv Winsum streeft er naar de site actueel te houden en 
haar leden te allen tijde van de juiste informatie te voorzien. Op de 
website zijn o.a. trainingstijden, wedstrijdinformatie en aanvangstijden 
te vinden.
Tevens is de informatie van vv Winsum via Facebook, Twitter en/of 
Instagram te benaderen. Via de voetbalapp Voetbal.nl vind je actuele 
clubinformatie.

(Ongevallen)verzekering
Alle bij de KNVB ingeschreven voetballers/vrijwilligers vallen onder de 
collectieve ongevallenverzekering van de KNVB. Let wel: het betreft hier 
een aanvullende beperkte collectieve verzekering, aanvullend op de 
eigen verzekering! De verzekering dekt de gevolgen van ongevallen, 
welke de spelers/vrijwilligers tijdens wedstrijden, trainingen en andere 
clubactiviteiten kan overkomen. In de bovenstaande gevallen kan hierop 
een beroep worden gedaan.

Aansprakelijkheid
vv Winsum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane 
zaken. Neem geen waardevolle spullen mee naar het sportpark. Laat 
deze zoveel mogelijk thuis of geef ze in bewaring bij de trainer of leider; 
laat ze zeker niet achter in de kleedkamers. Zorg dat de meegebrachte 
fietsen goed afgesloten in de rekken geplaatst worden.

O v e r i g e i n f o r m a t i e

Contactgegevens:
Geert Reinders Sportpark 
Winsum West
Schilligeham 1A
9951 TN Winsum (GN)

www.vvwinsum.nl
info@vvwinsum.nl

Facebook: 
www.facebook.nl/vvwinsum
Twitter:@vvwinsum
Instagram: vvwinsum



N o t i t i e s



N o t i t i e s



A d v e r t e n t i e  h o o f d s p o n s o r  S p o r t h u i s  W i n s u m


