Voetbalvereniging Olympia’28 - Hasselt
Algemene informatie
Versie: januari 2021

A L G E M E N E

I N F O R M A T I E

V . V .

Inhoudsopgave

O L Y M P I A ‘ 2 8

Voorwoord

3

Dagelijks bestuur

4

Het sportpark

4

Aanmelden/opzeggen lidmaatschap

4

Vrijwilligerswerk

5

Contributie

Rookbeleid

4
5

Gedrag binnen en buiten het veld

6

Voetbalkleding en materiaal

7

Teamindeling

Wassen voetbalkleding jeugd
Vervoer uitwedstrijden jeugd

6
7
7

Parkeerbeleid auto's en fietsen

7

Consul

8

Ambulanceroutes vrijhouden
Man van dienst

Wedstrijdsecretariaat

7

8
8

Wedstrijden

8

Competitie, beker, oefenprogramma

9

Toewijzing kleedkamers en velden

9

Afgelastingen
Kleedkamers

Douchen

9

10

10

Na de wedstrijd in de kleedkamer

10

De Jo-JOO training

11

Voetbalschool v.v. Olympia'28

Trainingsschema

Kleedkamerindeling voor trainingen
Regels gebruik kunstgrasvelden

10

11
11
11

Gevonden voorwerpen

12

Website en Facebookpagina

13

FAQ, veel gestelde vragen

13

Problemen

Activiteiten

13

13

A L G E M E N E

I N F O R M A T I E

V . V .

O L Y M P I A ‘ 2 8

Voorwoord
Algemeen

Voor u ligt de algemene informatie van v.v. Olympia’28. Door middel van deze informatie, in
combinatie met het nieuws en de gegevens die u kunt vinden op onze website

www.olympia28.nl, hopen wij u zo goed mogelijk te informeren over de organisatie van onze
vereniging.
AVG

In het kader van de wet AVG hebben wij zo weinig mogelijk namen, telefoonnummers en
e-mailadressen op de website en in dit document vermeld.
Aan onze jeugdleden

Voetballen vind je misschien wel het leukste dat er is. V.v. Olympia'28 biedt de mogelijkheid om

deze hobby uit te oefenen. Maar overal waar mensen samenkomen, merk je dat er regels zijn. Ook
bij onze voetbalclub is dat zo. Om zoveel mogelijk plezier te beleven aan de voetbalsport, zal je je

aan deze regels moeten houden. Al die regels staan in dit document vermeld.
Aan hun ouders/verzorgers

Om de jeugd te laten voetballen wordt er door vele vrijwilligers veel werk verzet. Daarbij kunnen wij
uw hulp goed gebruiken: vele handen maken tenslotte licht werk. Daarom doen wij een beroep op
steun van alle ouders/verzorgers, zowel in praktische als morele zin.
•

Praktisch:

vooral bij elftalbegeleiding in de breedste zin van het woord, kleedkamerschoonmaak en
kantinediensten, is ouderhulp onontbeerlijk. Door hier allemaal een steentje aan bij te

dragen, blijft de vereniging draaien en kan de jeugd genieten van een mooi voetbalseizoen.

•

Moreel:

onze club wordt gedragen door vrijwilligers. Deze mensen helpen enthousiast mee om de
organisatie zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk kan er wel eens wat mis

gaan. Als dat onverhoopt gebeurt, verwachten wij een positieve houding: onderneem actie
en overleg de situatie met de desbetreffende persoon en probeer samen een oplossing te
vinden.

Een vereniging goed laten functioneren is net als teamsport: je individueel inspannen voor een
gemeenschappelijk doel!
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Het sportpark

V.v. Olympia’28 traint en speelt de thuiswedstrijden op de velden van sportpark ’t Hoenbroeck aan

de Burgemeester Malcorpslaan. De kantine is tijdens wedstrijden en trainingen geopend op:
•
•
•

Dinsdag

van 19.30 – 23.00

Zaterdag

van 8.30 – 18.30

Donderdag

van 19.30 – 23.00

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van v.v. Olympia'28 bestaat uit voorzitter Martien Wursten, penningmeester
Wouter Westhuis en secretaris Laura Stuurman.

Aanmelden/opzeggen lidmaatschap

Aanmelden kan tegenwoordig alleen via een digitaal aanmeldingsformulier. Deze staat
rechtsboven op de website onder de knop ‘lid worden?’.

Verdere informatie omtrent lidmaatschap staat onder de volgende link:
https://olympia28.nl/page/view/ledenadministratie .

Contributie

V.v. Olympia’28 laat de contributie per kwartaal, een heel jaar lang, automatisch afschrijven van de
rekening van haar leden. De contributie voor het eerste kwartaal wordt in juli afgeschreven. Op de

jaarlijkse ledenvergadering (meestal in november) kan de contributie worden aangepast. De

contributie is inclusief de kleding (shirt, broek, kousen) die door de vereniging wordt verzorgd.
Contributie per seizoen 2020/2021 (onder voorbehoud van wijzigingen):
Senioren

€ 59,65

Pupillen

€ 41,90

Junioren

7x7 / 35+

Niet-spelend
65+

€ 45,35
€ 34,05
€
€

23.45
17,40

Bij meer dan twee leden per gezin wordt een korting op de contributie toegepast van 20%.
Deze korting geldt alleen voor de jeugdleden binnen het gezin.
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Naast de verenigingscontributie is per jaar ook KNVB bondscontributie verschuldigd.

KNVB bondscontributie per seizoen 2020/2021 (onder voorbehoud van wijzigingen):
Pupillen

€ 8,00

Senioren

€ 10,00

Junioren

€ 8,00

De bondscontributie wordt jaarlijks in juli, samen met de verenigingscontributie voor het eerste

kwartaal van het nieuwe seizoen, van de rekening afgeschreven.

Het is ook mogelijk om donateur van de vereniging te worden. U betaalt dan net zoveel als

een niet-spelend lid, maar bent dan geen lid van de KNVB. De KNVB bondscontributie hoeft
hierdoor niet te worden afgedragen.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is de kurk waarop onze vereniging drijft. Bij het digitaal aanmelden als lid
wordt u tegelijk gevraagd het digitale formulier vrijwilligersinzet in te vullen. U kunt daarin

aangeven op welk gebied, of welke gebieden, u uw vrijwilligerssteentje wilt bijdragen ten

gunste van v.v. Olympia’28.

Heeft u zich door omstandigheden nog niet eerder aangemeld als vrijwilliger, of is er na uw
aanmelding geen contact met u opgenomen, schroom dan niet om nogmaals een e-mail te

sturen naar info@olympia28.nl .

Rookbeleid

Dringend verzoek niet te roken:
•
•

Op het hele sportpark tot 12.00 uur
In een tenue van v.v. Olympia’28

Verboden te roken:
•
•
•
•
•

In de kantine

Voor de ingang van de kantine
In de kleedkamers

In het sponsorhome/wedstrijdsecretariaat

Op de trap en balustrade van het sponsorhome/wedstrijdsecretariaat
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Gedrag binnen en buiten het veld

Wij vinden het belangrijk dat onze leden en bezoekers van het sportpark zich behoorlijk gedragen.
Het bestuur heeft hiervoor een elftal regels vastgesteld, die je hieronder kunt lezen.

1. Vermijd gedrag of uitlatingen waardoor onze vereniging in een slecht daglicht komt te
staan.

2. Gebruik geen woorden die beledigend zijn voor andere personen of andere
voetbalverenigingen.

3. Laat de emotie van het mooie voetbalspel nooit overgaan in agressief gedrag.
4. Speel een wedstrijd met passie, maar wel met respect voor teamgenoten,
tegenstanders en arbitrage.

5. De scheids- en grensrechter hebben altijd gelijk, ook al is dit soms niet het geval.
6. Een goede winnaar kan ook tegen zijn of haar verlies.
7. Ga verstandig om met alcohol en gebruik geen drugs.
8. Pestgedrag wordt niet getolereerd.

9. Moedig spelers enthousiast en positief aan.

10. Geef zelf het goede voorbeeld.

11. Treed corrigerend op als iemand anders zich onbehoorlijk gedraagt.
Regelmatige overtreding van de regels leidt tot het einde van het lidmaatschap van onze
vereniging!

Teamindeling

Je wordt voor aanvang van de competitie ingedeeld in een team. De samenstelling van de

selectiegroepen en teams wordt gedaan door de hoofd jeugdopleiding na overleg met de daarvoor
aangestelde trainers, jeugdcoördinatoren en jeugdcommissie. De indeling, die op de website komt

te staan, is voorlopig: er kunnen nog verschuivingen plaatsvinden.

Ook tijdens het seizoen kunnen er wisselingen plaatsvinden. Wanneer dit het geval is, wordt dat
altijd met de desbetreffende spelers, en afhankelijk van de leeftijd ook met ouders/verzorgers,

besproken.

Het is de bedoeling dat je met het hele team het voetbalseizoen afmaakt. Voetbal is een teamsport.
Tussentijds afhaken heeft gevolgen voor het hele team en leidt in sommige gevallen zelfs tot
terugtrekken van het team uit de competitie.
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Voetbalkleding en materiaal

De teams van v.v. Olympia’28 spelen de wedstrijden in een groen shirt, een witte broek en groene
kousen. Je krijgt de kleding van de vereniging, maar je moet zelf zorgen voor voetbalschoenen,

scheenbeschermers en trainingskleding. Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden en

trainingen is verplicht.

Wassen voetbalkleding jeugd

De ouders/verzorgers zijn bij toerbeurt verantwoordelijk voor het wassen van de voetbalkleding
van het team. Hiervoor wordt bij aanvang van het seizoen een schema gemaakt door de leider.

Vervoer uitwedstrijden jeugd

Aan het begin van het seizoen krijgen de ouders/verzorgers van de spelers van het team, via de

leider, een schema waarop staat aangegeven op welke data zij bij uitwedstrijden verantwoordelijk

zijn voor het vervoer van de spelers. Onderling ruilen is toegestaan.

Parkeerbeleid auto’s en fietsen
Auto’s:
•

•

Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar ons sportpark. Wij kunnen op deze
manier onze gasten de grootste kans op een beschikbare parkeerplaats aanbieden.

Daarmee proberen we tegelijk de parkeerhinder, voor de omwonenden van ons

sportpark, tot een minimum te beperken.

Fietsen:
•

•
•

Parkeer de fiets zoveel mogelijk in de fietsenrekken (of in lijn hiervan) of in de

daarvoor aangewezen fietsparkeervakken.
Maak er geen rommeltje van.

Blokkeer geen in- of uitgangen.

Ambulanceroutes vrijhouden

Op het parkeerterrein zijn een aantal ambulanceroutes aangegeven. In geval van nood kan de

ambulance via deze routes zo snel mogelijk op de diverse velden komen. Het parkeren van fietsen
en auto’s op deze aanrijroutes is niet toegestaan.

7

A L G E M E N E

I N F O R M A T I E

V . V .

O L Y M P I A ‘ 2 8

Consul

De taak van de consul is de volgende: het beoordelen van de bespeelbaarheid van de velden en

het vervolgens doorgeven van zijn bevindingen aan het wedstrijdsecretariaat. Vervolgens neemt het
wedstrijdsecretariaat contact op met de betreffende teams.

De consul heeft geen taak ten aanzien van het indelen van wedstrijden of het aanwijzen van

teams, bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke afgelasting. Hoewel veel consuls op dit punt worden
ingeschakeld, hoort dit niet tot hun taak. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het
wedstrijdsecretariaat.

Man van dienst

Op wedstrijddagen is er altijd een ‘man van dienst’ aanwezig op het sportpark of telefonisch

bereikbaar. Op het bord bij de kantine wordt aangegeven wie op de betreffende wedstrijddag ‘man

van dienst’ is en via welk telefoonnummer hij te bereiken is. De ‘man van dienst’ zorgt ervoor dat er
gevoetbald kan worden. Hierbij wordt ook de hulp ingeroepen van de thuisspelende teams.

Het team dat het laatst op een veld speelt wordt geacht de cornervlaggen mee te nemen en de
doelnetten omhoog te doen.

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat probeert, op een zo goed mogelijke wijze, de te spelen wedstrijden in te

plannen en daarbij de spelende teams te voorzien van een veld- en kleedkamertoewijzing. Ook
zorgt zij voor het inplannen van aangevraagde oefenwedstrijden.

Wedstrijden

De leider van het team bericht de spelers wanneer, waar en hoe laat zij moeten voetballen. Deze
informatie is ook te vinden:
•
•
•

Op het bord bij de ingang van de kantine

Via de app van voetbal.nl (beschikbaar via IOS en Android)
Op https://olympia28.nl/wedstrijden

Bij twijfel over juistheid van de tijden dient er contact te worden opgenomen met de leider.

Een speler die een wedstrijd niet kan spelen moet dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee dagen
voor de wedstrijd voor 19:00, doorgeven aan de leider.
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Competitie, beker, oefenwedstrijden

Je zit op voetbal om te voetballen. Daarom proberen we zo veel mogelijk om op alle zaterdagen
(m.u.v. de winter- en zomerstop) wedstrijden of andere voetbalactiviteiten te plannen. Als er

wedstrijden worden afgelast is het de bedoeling dat er in ieder geval door de standaardteams een

vervangende training plaatsvindt. Houd er dus rekening mee dat je gedurende het hele seizoen op

alle zaterdagen beschikbaar bent om te voetballen, ook als er geen competitie- of bekerwedstrijden
gepland staan. Wanneer er in een weekend geen activiteit plaatsvindt krijg je dit, zodra dit bekend

is, via de leider te horen. Voetbal is een teamsport: als jij er niet bent hebben de andere voetballers
van jouw team daar last van. Houd daar rekening mee!
Oefenprogramma

Aan het begin van het seizoen worden een aantal oefenwedstrijden en/of bekerwedstrijden

gespeeld. Standaardteams worden sowieso ingedeeld voor de bekercompetitie. Het wel of niet

opgeven van de niet-standaard teams voor deelname aan de bekerwedstrijden gebeurt in overleg

met de jeugdcommissie. Voor de niet-standaard teams worden meestal geen aparte

oefenwedstrijden georganiseerd. Houd er in ieder geval rekening mee dat je minimaal één week
voor start van de bekercompetitie weer begint met het spelen van trainingen en/of

oefenwedstrijden. De jeugdteams krijgen via hun leider te horen hoe de start van het seizoen wordt
vormgegeven.

Afgelastingen

De informatie over het niet doorgaan van de wedstrijden krijg je via de leider van het eigen team.
Tevens staat dit meestal aangegeven op www.olympia28.nl .

Het is niet de bedoeling telefonisch contact op te nemen met de kantine over het doorgaan van
wedstrijden.

Toewijzing kleedkamers en velden

Toewijzing van kleedkamers en velden valt onder de verantwoordelijkheid van het

wedstrijdsecretariaat. In de praktijk wordt deze indeling wel eens op het laatste moment

gewijzigd, bijvoorbeeld op wedstrijddagen omdat een veld niet bespeelbaar is of omdat er een

wedstrijd uitvalt. Deze wijzigingen kunnen worden doorgevoerd door de terreincommissie/man
van dienst/consul.
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Kleedkamers

Op het bord bij de ingang van de kantine staat op de wedstrijddag aangegeven welk team van
welke kleedkamer gebruik kan maken.

Het team dat gebruik maakt van de kleedkamer, is er als team ook verantwoordelijk voor dat deze

na gebruik schoon achtergelaten wordt. Buiten de kleedkamers zijn borstels geplaatst die bestemd
zijn voor het schoonmaken van de voetbalschoenen. Maak er gebruik van en zorg er zo voor dat

dit vuil in elk geval niet meegaat naar binnen. V.v. Olympia’28 stelt zich niet aansprakelijk voor
vernieling, beschadiging en diefstal van persoonlijke eigendommen. Het is niet verstandig

waardevolle spullen tijdens wedstrijden achter te laten in de kleedkamer. Deze spullen zijn af te
geven bij de leider.

Douchen

De spelers wordt dringend geadviseerd om zich na wedstrijden en trainingen te douchen en indien

mogelijk daarbij gebruik te maken van badslippers. Het douchen komt de hygiëne en meestal ook

de teambuilding ten goede.

Na de wedstrijd in de kleedkamer

Het komt regelmatig voor dat teams na hun gespeelde wedstrijd gaan ‘nazitten’ in de kleedkamer.
In verband met overbezette kleedkamers en de werkzaamheden van de ‘man van dienst’ moet
ieder team binnen maximaal 30 minuten na afloop van de wedstrijd uit de kleedkamer zijn.

De kleedkamer moet schoon achtergelaten worden. Veegvuil moet niet in het putje geveegd
worden, maar in de vuilnisbak worden gedeponeerd.

Voetbalschool v.v. Olympia’28

Onder begeleiding van 4 deskundige trainers krijgen de categorieën JO7 t/m JO10 een extra

trainingsmoment. Het viertal wordt elke week aangevuld met twee trainers van de teams die

deelnemen aan de voetbalschool. Dit zal roulerend gebeuren zodat iedereen betrokken blijft.
De training vindt plaats op het hoofdveld.

De voetbalschool is in overleg met de jeugdcommissie en alle trainers van de JO7 t/m de

JO10 in het leven geroepen. Het doel is om het talent in onze jongste jeugd tot uiting te laten
komen door middel van een gezamenlijke training waar de focus ligt op: veel effectieve
speeltijd met bal, uitdagende leersituaties en bovenal plezier.

Dit gebeurt in kleine groepjes onder begeleiding van zes gedreven en kundige trainers.
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Per categorie wordt er vrijdag op de onderstaande tijden getraind:
JO7 / JO8 / MO9: 17.00 - 18.15

JO9 / JO10:

18.15 - 19.30

De Jo-JOO training

Op zaterdagochtend is er voor de jongste meisjes en jongens de Jo-JOO training. De training
is voor kinderen van 4 tot 6 jaar die willen voetballen of die willen kijken of ze voetbal leuk

vinden. De training is van 09.30 tot 10.30 op het kleine kunstgrasveld.

Op www.olympia28.nl wordt vermeld wanneer deze training start.

Trainingsschema

Het trainingsschema staat op https://olympia28.nl/page/view/leiders-trainers .
Na de training geldt voor alle teams:
•
•

Trainingsattributen opruimen
Kleedkamer opruimen

En voor de laatste teams extra:
•
•

Lichten uit doen

Kleedkamers en sportpark afsluiten

Kleedkamerindeling voor trainingen

Voor het omkleden en douchen na de trainingen is een vaste kleedkamerindeling. Vraag dit aan je
trainer bij de eerste training. Kijk uit dat je geen waardevolle spullen in de kleedkamer laat liggen.

Laat de kleedkamers ook na de trainingen netjes achter!

Regels gebruik kunstgrasvelden
•

Na elke training worden alle trainingsmaterialen van het veld verwijderd (dus ook de

doelen), tenzij met de trainer die daarna komt wordt overlegd dat de materialen mogen
blijven staan.
•

De afsluitende trainingsgroepen zorgen ervoor dat de veldverlichting z.s.m. wordt

uitgedaan.
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De allerlaatste trainingsgroep zorgt voor afsluiting van kleedkamers en sluit alle
toegangshekken van het sportpark.

•
•

Doordeweeks is het kunstgras primair trainingsveld.

Op zaterdag, bij een volledig wedstrijdprogramma, wordt het kunstgrasveld ook

gebruikt voor wedstrijden.
•

De warming-up die teams eventueel willen doen voor een wedstrijd vindt plaats op:
1. het kunstgras als dat beschikbaar is. Is dit niet het geval dan op:

2. het veld waarop de wedstrijd van de betreffende teams wordt gespeeld. Als dat
niet mogelijk is op:

3. het trainingsveld Mijnheershoek. Lukt ook dat niet dan:
4. beslist de man van dienst

•

Bij een niet volledig programma, zoals tijdens de winterstop of bij een 100%

afgelasting (als teams dus de mogelijkheid moeten hebben om te trainen) is het

kunstgrasveld op zaterdag als volgt beschikbaar voor trainingen, oefenwedstrijden of

een wintercompetitie (laatste: JO-8 t/m JO-11):

o van 08.30 tot 10.30: JO-8, JO-9, JO-10 en JO-11

o van 10.30 tot 11.45: JO-13 en JO-15

o van 11.45 tot 13.00: JO-17 en JO-19
o van 13.00 uur 15.00 uur: senioren

o 15.00 uur: wedstrijd in overleg

o 17.00 uur: wedstrijd in overleg (mogelijk verhuur aan andere clubs)
Alle (oefen)wedstrijden vinden plaats in overleg.

•

Uitzondering op het bovenstaande: als de natuurgrasvelden bij v.v. Olympia‘28 niet
beschikbaar zijn en er zijn competitie- of bekerwedstrijden gepland, dan gaan deze

wedstrijden voor de trainingsmogelijkheid.
•
•
•

Vaststellen van wedstrijden geschiedt alleen door de wedstrijdsecretaris.
Bij vaststellen wedstrijden om 15.00 uur heeft het eerste elftal prioriteit.

Bij sneeuw op de kunstgrasvelden mag er alleen gevoetbald/getraind worden als de
consul en/of voorzitter terreincommissie daar ‘groen licht’ voor heeft gegeven.

•

In gevallen waar deze gebruiksregels niet voorzien beslist de ‘man van dienst’ van dat

moment.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden in de kist in de hal van de kantine gelegd.
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Problemen

Wanneer er problemen zijn (bijvoorbeeld: ruzie in het team, medische problemen, meningsverschil

met leider) of wanneer je vragen hebt over de activiteiten, praat dan met de leider of trainer van het
team. Kom je er samen beslist niet uit, neem dan contact op met de coördinator van jouw

categorie. Deze is te vinden op de website: https://olympia28.nl/page/view/coordinatoren .

Website en Facebookpagina

Op www.olympia28.nl kan je niet alleen nieuws en informatie m.b.t. Olympia’28 vinden, maar je
kan er ook zelf wedstrijdverslagen, foto’s, nieuwtjes en andere berichten op laten plaatsen. Mail

deze dan daar naar één van de website-beheerders of prencommunicatie@olympia28.nl. Deze
worden dan, na goedkeuring, op de website geplaatst. Leuke content voor facebook

(https://www.facebook.com/groups/1634417200158221/?ref=bookmarks) kan je daarop
plaatsen door het door te sturen naar één van de facebook-beheerders of
prencommunicatie@olympia28.nl.

Activiteiten

Binnen de vereniging bestaat de mogelijkheid om naast het voetbal nog een behoorlijk aantal
andere activiteiten te organiseren. Het bestuur heeft, in overleg met de

evenementencommissie, een aantal data gereserveerd voor deze activiteiten. Om deze

activiteiten door te laten gaan, doen we een beroep op de leden en ouders om mee te helpen
met de organisatie. Het gaat hierbij om toernooien zoals het schoolvoetbaltoernooi,

Schagentoernooi, seniorentoernooi, kinderactiviteiten zoals Sinterklaas en andere activiteiten

als klaverjassen, bingo en de feestavond. Ook nieuwe ideeën zijn natuurlijk van harte welkom
en mogelijk.

FAQ, veel gestelde vragen

Kijk ook eens bij de veel gestelde vragen op de website:

https://olympia28.nl/page/view/veel-gestelde-vragen-faq .
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