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1. Aanmelden 

Lid worden 

U kunt uw kind altijd aanmelden als lid, maar neem altijd eerst contact op met het 

jeugdbestuur. 

Inschrijfdatum 

Indien u uw kind na 1 augustus aanmeldt dan kan uw kind in eerste instantie alleen deelnemen 

aan de trainingen van het betreffende team. Incidenteel of wanneer er door omstandigheden 

te weinig spelers beschikbaar zijn dan kan er op zaterdag meegespeeld worden.  

Indeling 

V.C.W. hanteert als algemeen beleid dat de leeftijd van een kind bepaalt in welk team hij/ zij 

zal spelen. Uitzonderingen daarop zijn mogelijk wanneer er een aanzienlijk niveauverschil 

bestaat, of wanneer door een ondertal bij andere teams een andere indeling noodzakelijk is. 

2. Wedstrijdprogramma 

Website 

Het wedstrijdprogramma (wanneer, waar en aanvang wedstrijd) kunt u vinden op de website 

www.vcw-wagenberg.nl. Hierop staat het volledige wedstrijdprogramma voor zowel jeugd als 

senioren en uiteraard de meest actuele informatie. 

Meldingenbord 

Tevens kunt u het wedstrijdprogramma vinden op het meldingenbord bij de entree van het 

Sportpark Heesterbosch. 

Voetbal app 

Daarnaast is er een app ontwikkeld door de KNVB, waarop u kunt inloggen om voor het team 

waarin uw zoon/ dochter voetbalt de wedstrijden te bekijken. Deze app kunt u vinden onder 

de naam: voetbal.nl.  

 

U heeft bij het aanmelden op deze app, het door u aan V.C.W. doorgegeven e-mailadres, het 

bijbehorende wachtwoord en het KNVB-registratienummer van uw zoon/ dochter nodig. 

3. Thuiswedstrijden 

Verzamelen 

Bij thuiswedstrijden verzamelen de spelers zich op het aangegeven tijdstip op het Sportpark 

Heesterbosch, waar zij door de betreffende leiders worden opgevangen. 

Drinken 

U hoeft de kinderen bij zowel thuis- als uitwedstrijden geen drinken mee te geven. In de rust 

van de wedstrijd krijgen ze thee of ranja van de organiserende vereniging. 
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Persoonlijke hygiëne 

Na de wedstrijd moeten de kinderen zich verplicht douchen. Zij dienen altijd douchespullen bij 

zich te hebben. Ondanks dat de kleedkamers steeds worden gereinigd, adviseren wij u om 

badslippers te (laten) gebruiken. 

4. Uitwedstrijden 

Verzamelen 

Bij uitwedstrijden verzamelen de spelers zich, op de aangegeven vertrektijd, bij de ingang van 

het Sportpark Heesterbosch. Hier worden zij opgevangen door de betreffende leider(s) van het 

team. 

Persoonlijke hygiëne 

Na de wedstrijd moeten de kinderen zich douchen. Zij dienen altijd douchespullen bij zich te 

hebben. Ondanks dat de kleedkamers steeds worden gereinigd, adviseren wij u om 

badslippers te (laten) gebruiken. 

Kleding 

Wij verzoeken u ook om uw kinderen voor de terugreis schone kleding en schoeisel mee te 

geven, zodat de auto’s van de leiders/ bestuurders worden ontzien. 

Terugkeer 

De Jeugd onder 7 (JO7) en Jeugd onder 8 (JO8) worden na afloop door de betreffende leiders 

thuis afgezet, de overige spelers bij de ingang van het Sportpark. Indien u om bepaalde 

redenen uw zoon of dochter niet kunt ophalen, geef dit dan tijdig door aan de betreffende 

leider(s). 

Vervoer 

Het is mogelijk dat er door één van de leiders een beroep op u wordt gedaan om voor vervoer 

te zorgen naar een uitwedstrijd. Wij rekenen dan ook op uw medewerking. 

Verzekering 

Tijdens wedstrijden is uw kind verzekerd. Indien noodzakelijk kunt u hierop terugvallen. 

5. Afgelaste wedstrijden 

Indien wedstrijden geen doorgang kunnen vinden, wordt dit kenbaar gemaakt op de website 

www.vcw-wagenberg.nl, het wedstrijdprogramma op het meldingenbord en via de app kunnen 

tot uiterlijk zaterdagochtend doorgevoerd worden. 

Alternatieve activiteit 

Bij een algehele afgelasting door de KNVB van het gehele wedstrijdprogramma kan er een 

alternatieve activiteit georganiseerd worden. Voor afgelastingen zie de voetbal.nl app, de 

website van V.C.W. en/ of teletekst 603 (regio Zuid I). 
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6. Afmelden 

Wedstrijden 

Wij vragen u om bij verhindering van het meespelen van uw kind(eren) tijdig, bij voorkeur 

uiterlijk donderdagavond, bij de leider van het betreffende team kenbaar te maken. 

Trainingen 

Dit telt ook voor trainingen, als uw kind niet aanwezig kan zijn op de training dit dan graag 

tijdig melden bij de desbetreffende trainer. 

 

Voetbal is een teamsport, bij het in gebreke blijven van afmeldingen kan dit op de rest van het 

team zijn weerslag hebben, in het ergste geval zelfs dat men een te kort aan spelers heeft om 

een wedstrijd aan te vangen of een training te laten doorgaan. 

Boete 

Bij het niet spelen van een wedstrijd om bovengenoemde reden dient V.C.W. (wij allen dus) 

een boete te betalen aan de K.N.V.B. Bij tijdige afmeldingen kunnen de leiders nog eventuele 

vervangende spelers oproepen. 

Beëindiging lidmaatschap 

Het beëindigen van het lidmaatschap per seizoen dient schriftelijk te gebeuren doch uiterlijk 

voor 31 juli van het lopende seizoen. Het betalen van contributie is verplicht tot het einde van 

het seizoen. Het formulier staat op de website www.vcw-wagenberg.nl en u kunt het inleveren 

bij de secretaris Jose Damen, Elsakker 13, Wagenberg. 

7. Verjaardagen 

Wij vragen u om “indien mogelijk” rekening te houden met het vieren van verjaardagfeestjes 

op zaterdagochtend, omdat dit de tijden zijn waarop JO7 en JO8 hun wedstrijden spelen. Het 

zou jammer zijn dat hierdoor wedstrijden geen doorgang zouden kunnen vinden. 

8. Speciale activiteiten 

Jaarlijks worden er voor alle spelers enkele activiteiten door de Ondersteuningscommissie 

(O.C.) georganiseerd.  

Pupillen 

Voor de pupillen gaat het om: Sinterklaasavond, Paaseieren zoeken, en bij tijdige afgelastingen 

van het gehele wedstrijdprogramma een activiteit in de kantine of op Sportpark Heesterbosch. 

Junioren 

Voor de oudere jeugd wordt een kampweekeinde georganiseerd (mits er geen bezoek aan 

Engeland wordt gebracht). 

 

Door de Engelandcommissie worden contacten onderhouden met onze Engelse 

zustervereniging R’eal Gima uit Gravesend. Er is een mogelijkheid dat er een 
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uitwisselingsweekend georganiseerd wordt met deze voetbalclub. Mocht dit zo zijn, dan wordt 

u hierover tijdig geïnformeerd.  

Acties 

Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen worden er door V.C.W. 4 x per seizoen 

bloemenacties en 2 x per seizoen Bingo’s georganiseerd. De opbrengst van deze acties komt 

geheel ten goede aan de jeugd van V.C.W. 

Toernooien 

Gedurende het speelseizoen worden er een aantal toernooien bij omliggende verenigingen 

gespeeld. Het voetbalseizoen sluiten we af met een gezinsdag. 

9. Overzicht jeugdleiders/-teams/-trainingen 

Teamindeling 

Voor aanvang van elk nieuw seizoen zal op de website www.vcw-wagenberg.nl informatie ten 

behoeve van uw kind(eren) worden verstrekt. Het betreft de teamindeling van uw kind, de 

trainingsavond(en), aanvangstijd(en) en welke leider(s) en trainer(s) er bij het betreffende team 

horen. 

Verzekering 

Tijdens de training is uw kind verzekerd. Indien noodzakelijk kunt u hierop terugvallen. Indien 

u vragen dan wel opmerkingen heeft kunt u bij de leider(s) van het betreffende team of de 

betreffende contactpersonen van het jeugdbestuur terecht. 

Schoolvakanties 

Tijdens de schoolvakanties van de basisschool de Elsenhof zijn er geen trainingen. 

10. Keeperstraining 

Er wordt 1x per week een training gehouden speciaal voor de jeugdkeepers van de vereniging. 

Voor de precieze aanvangstijd per leeftijdscategorie, zie de website.  

11. Kleding 

Tenue 

Het V.C.W. tenue bestaat uit een rood shirt met witte broek en witte kousen. Het dragen van 

scheenbeschermers is verplicht, zowel tijdens wedstrijden als trainingen. 

 

In principe wordt voor alle teams voorzien in een shirt. Voor shorts (broekjes), sokken en 

scheenbeschermers dient u zorg te dragen. Voor de jeugdteams zullen de leiders in overleg 

met het jeugdbestuur zorgen dat er per team één set keepers handschoenen beschikbaar is.  
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Informatie 

U kunt voordat u overgaat tot het aanschaffen van een broek, kousen, voetbalschoenen en 

scheenbeschermers contact opnemen met iemand uit het jeugdbestuur, deze kan u nog extra 

informatie verstrekken. Wij trachten binnen V.C.W. wel een eenheid in tenues te handhaven. 

12. Vergoedingen 

Voor het wassen van de shirts wordt aan het einde van het seizoen een vergoeding ter 

beschikking gesteld. De vergoeding is gebaseerd op het aantal keren dat de shirts gewassen 

zijn gedurende het seizoen. De penningmeester van het jeugdbestuur zal hierover contact 

opnemen met betreffende persoon die het wassen van de shirts heeft verzorgd. 

13. Contributie 

Voor pupillen bedraagt dit € 78,- per jaar 

Voor junioren bedraagt dit € 98,- per jaar 

 

Deze bedragen zijn per jaar en iemand die aan het begin van het seizoen lid is moet voor het 

hele seizoen betalen, ook al stopt hij of zij gedurende deze periode. Zoals bij inschrijving is 

overeengekomen en u ons heeft gemachtigd wordt deze automatisch geïncasseerd. 

14. Website 

V.C.W. heeft ook een website waarop veel informatie gevonden kan worden o.a. het 

wedstrijdprogramma en de uitslagen. Neem ook eens een kijkje: www.vcw-wagenberg.nl 

 

Mochten er echter nog vragen zijn dan kunt u ten allen tijde contact opnemen met één van de 

Jeugdbestuursleden (zie bijlage). Tevens hopen wij u nog vaak te mogen begroeten op en 

rond de velden op ons sportpark. 

 

Veel succes en vooral veel plezier. 

 

 

Jeugdbestuur V.C.W. 
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BIJLAGE: overzicht jeugdbestuur 

Algemeen e-mailadres 

jeugdbestuur@vcw-wagenberg.nl  

Secretaris 

Bob de Hoop 

Zandakker 20, Wagenberg 

06-23929327 

Wedstrijdsecretariaat 

Ilse Havermans 

Zandakker 12, Wagenberg 

06-51746717 

 

Cindy Rasenberg 

Hofstad 8a, Wagenberg 

06-51335605 

 

jeugdwedstrijden@vcw-wagenberg.nl 

Technische zaken jeugd 

Guus Boel 

Scheermakershof 11, Wagenberg 

06-34306154 


