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Introductie
Beste jeugdspeler en ouders van S.V. Eemnes,
In deze map vind je informatie over S.V. Eemnes en de regels die bij onze vereniging gelden.
Ook hebben we in dit overzicht aandacht gegeven aan de wijze waarop we proberen met
elkaar om te gaan om vooral leuk en gezellig de voetbalsport te beleven.
Deze informatie wordt aan ieder nieuw lid van onze vereniging uitgereikt. Bovendien is dit
informatieoverzicht te downloaden via de eigen website van S.V. Eemnes: www.sveemnes.nl.
Hierop kun je tevens een heleboel actuele informatie vinden over onze vereniging, wedstrijden
en andere activiteiten die we regelmatig organiseren.
Naast de hoofdpagina met het actuele nieuws van de vereniging zijn er bijvoorbeeld per
jeugdteam een link naar de KNVB website met alle informatie over de competitie waarin
gespeeld wordt en de wekelijkse uitslagen. Daarnaast wordt de website vrijwel dagelijks
geüpdate met de laatst bekende informatie over eventueel gewijzigde aanvangstijden van
wedstrijden, wedstrijden die mogelijk uitgesteld worden, kortom alle informatie die je wilt
weten over jouw team en onze vereniging.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de trainer of begeleider
van je team, of een van de jeugdcoördinatoren die verderop staan vermeld.
Namens de jeugdcommissie,
René Verhoeven
Jeugdvoorzitter S.V. Eemnes
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WELKOM BIJ VOETBALVERENIGING S.V. EEMNES
Als nieuw lid heten we je van harte welkom bij onze voetbalvereniging; een vereniging, die
open staat voor alle nieuwe leden, jong en oud, en zowel voor jongens als meisjes.
Natuurlijk zien wij graag dat nieuwe leden zich aanmelden.
Wij hopen en vertrouwen we er ook op, dat je je snel thuis zult voelen bij onze vereniging. Als
jeugdbestuur zullen wij van onze kant, zoveel mogelijk, trachten je hierbij behulpzaam te zijn.
Via deze map vind je alvast de eerste wetenswaardigheden over onze vereniging.
Er staan een aantal verenigingszaken in opgesomd, waardoor je de weg binnen onze
vereniging snel kunt vinden. Voor de jeugd hebben we daarvoor per leeftijdsgroep
jeugdcontactpersonen, die hieronder genoemd zijn. Dit zijn mensen binnen de vereniging die
het aanspreekpunt zijn binnen een leeftijdsgroep en veel weten van de teams en spelers
binnen die leeftijdsgroep. Mocht je niet terecht kunnen bij je leider of trainer, schroom dan
niet om in geval van problemen of vragen, contact op te nemen met de coördinator van jouw
leeftijdscategorie.
Jeugdcoördinatoren:
Jeugdvoorzitter jongens

René Verhoeven

e-mail: jongens@sveemnes.nl

Jeugdvoorzitter meiden

Sabine Offereins

e-mail: meiden@sveemnes.nl

JO19 en JO17

Leo van Kempen

e-mail: l.van.kempen@ziggo.nl

JO15/JO14 en JO13

Karin Zwanikken

e-mail: kzwanikken@gmail.com

JO11/JO10 en JO9/JO8

Heleen Kuijer

e-mail: erwinenheleen@gmail.com

Minipupillen (CL)

zoeken we

e-mail:

Meiden

Bianca Grob & Jojanneke Blok
e-mail: meidensveemnes@gmail.com

Keepers

zoeken we

e-mail:

Contactpersoon jeugdscheidsrechters
Alle categorieën

Martin Seelen

e-mail: wedstrijd@sveemnes.nl
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Wat kun je allemaal bij S.V. Eemnes?
In elk geval voetballen, want daar staat de S.V. Eemnes voor, en binnen elke leeftijdcategorie
is er wel een plek voor een speler die wil komen voetballen. Maar er is meer te doen binnen
de S.V. Eemnes.
Door de diverse commissies binnen de vereniging worden er ook andere leuke activiteiten
georganiseerd, zoals een Sinterklaas middag voor de allerkleinsten. Er wordt meegedaan aan
sportclinics, zoals een keepersdag, of trainen met een bekende voetballer of voetbaltrainer.
Daarnaast worden er meestal (voetbal)activiteiten georganiseerd in de herfst-, kerst- en
voorjaarsvakantie.
Voor de ouders van onze jeugdspelers zijn er ook diverse mogelijkheden; van het meedoen
aan het senioren 35+ en 45+ voetbal en maandelijkse klaverjasavonden.
Spelen in competitieverband
Uiteraard kom je bij de S.V. Eemnes voetballen omdat je wedstrijden met je teamgenoten wilt
spelen. Aan het begin van het seizoen, worden voor de meeste teams een of meerdere
bekerwedstrijden georganiseerd ter voorbereiding op de competitie. Voor de competitie in
september worden alle teams door de KNVB ingedeeld met andere verenigingen in een poule
met uit- en thuiswedstrijden, en spelen zowel de JO17/JO16 en JO15/JO14 junioren, als de
JO13/JO12 t/m JO9/JO8 pupillen een halve competitie tot en met de winterstop, waarna er
opnieuw een competitie-indeling plaatsvindt door de KNVB voor de tweede helft van het
seizoen.
De velden
Bij de S.V. Eemnes hebben we de beschikking over drie kunstgras voetbalvelden. De
minipupillen spelen hun wedstrijdjes op een kwart veld, waarbij de veldjes met linten of
pillonen worden uitgezet.
De JO8/JO9 en JO10/JO11 pupillen spelen hun wedstrijden op een kwart en half veld, met
kleinere doeltjes aan elke kant. Vanaf de JO13 pupillen wordt op het grote gehele veld
gespeeld, en gaat ook de buitenspelregel gelden.
Indeling van de teams
De indeling van de teams wordt in principe zoveel mogelijk aan het einde van het afgelopen
seizoen gemaakt, uitzonderingen daargelaten vooral in geval van de selectieteams. Voor de
selectieteams geldt dat de beste spelers in de betreffende categorie bij elkaar worden
gevoegd. Bij de overige teams wordt zoveel mogelijk rekening gehouden om op het juiste
niveau te spelen.
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Indeling naar leeftijd
Om te mogen voetballen in club- en competitieverband moet je tenminste 6 jaar oud zijn.
Afhankelijk van de leeftijd is er een onderverdeling in acht leeftijdsgroepen. Hierbij is de leeftijd
bepalend die het jeugdlid heeft op 1 januari voorafgaand aan het seizoen dat loopt van 1 juli
t/m 30 juni.
We kennen hierbij de volgende groepen (vanaf het seizoen 2016-2017 internationaal
gebruikelijke aanduidingen):
Jongens en meiden pupillen
CL (minipupillen)
O8/O9 (voorheen F-pupillen)
O10/O11 (voorheen E-pupillen)
O12/O13 (voorheen D-pupillen)

geboren
geboren
geboren
geboren

Jongens en meiden junioren
O14/O15 (voorheen C-junioren)
O16/O17 (voorheen B-junioren)
O18/O19 (voorheen A-junioren)

geboren in het jaar 2004 of 2003
geboren in het jaar 2002 of 2001
geboren in het jaar 2000 of 1999

in
in
in
in

het
het
het
het

jaar
jaar
jaar
jaar

2011 of
2010 of
2008 of
2006 of

2012
2009
2007
2005

Lidmaatschap
Als je bij S.V. Eemnes komt voetballen, wordt je automatisch lid van onze vereniging. Het
lidmaatschap van onze vereniging geldt tot het moment van opzegging. Beëindiging van het
lidmaatschap is alleen mogelijk per 1 juli van een kalenderjaar. Beëindiging tijdens het seizoen
is niet mogelijk in die zin, dat indien spelers besluiten toch tijdens het seizoen te stoppen, de
contributie voor het volledige seizoen verschuldigd is. Alleen in bijzondere gevallen en
omstandigheden is het mogelijk tijdens het seizoen het lidmaatschap te beëindigen.
Besluitvorming hierover zal binnen het bestuur van de vereniging plaatsvinden.
Aanmelden kan via een inschrijvingsformulier, waarbij van belang dat voor alle jeugdleden
(met uitzondering van JO18/JO19 junioren vanaf 18 jaar) zal gelden dat de ouders/ verzorgers
moeten tekenen voor het lidmaatschap.
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Vervolg lidmaatschap
Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld, inclusief pasfoto (vanaf geboortejaar 2005),
afgegeven worden bij het jeugdsecretariaat of opgestuurd moet worden bij/naar de
ledenadministratie.
Een contributieseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het speelseizoen begint vaak half
augustus en eindigt half mei van het opvolgende jaar. Halverwege het seizoen is er tussen de
kerstdagen en “Oud & Nieuw” de zogenaamde winterstop. Deze periode is in principe twee tot
drie weken, maar duurt vaak langer naar gelang de weersgesteldheden.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd, tenzij het jaarlijks vóór 15 mei schriftelijk wordt
opgezegd bij de ledenadministratie. Opzegging kan nimmer mondeling geschieden, of gemeld
worden bij de leider of trainer van het betreffende elftal. Rechtsgeldige opzeggingen worden
uitsluitend gedaan bij de ledenadministratie.
Overschrijven van onze vereniging naar een andere voetbalvereniging kan slechts jaarlijks, en
wel voor 1 juni van elk jaar. De contributie moet dan wel volledig zijn voldaan.
Ledenadministratie

Dhr. J. Schouten
Wezeboom 32
3755 WT Eemnes
Tel.nr. 035 – 5316431
e-mail: ledenadministratie@sveemnes.nl
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Contributie
De contributie is, voor zover van toepassing, inclusief KNVB contributie en verzekeringspremie,
en bedraagt per jaar (m.i.v. 1 juli 2015) voor:
Senioren
JO19
JO17/MO17
JO15/JO14/MO15
JO13/MO13
JO10/JO11/MO11
JO8/JO9
CL mini’s

€
€
€
€
€
€
€
€

220,00
185,00
180,00
175,00
170,00
165,00
160,00
130,00

De maximale contributie voor leden wonend op één (1) adres is gemaximaliseerd op 2 x de
contributie zoals die van toepassing is voor senioren.
In deze contributie is de kledingtoeslag bij inbegrepen in verband met het ter beschikking
stellen van de teamkleding.
Wanneer te betalen
Deze contributie is verschuldigd per jaar (medio oktober 2018) of per halfjaar (medio oktober
2018 en medio januari 2019) en wordt geïnd d.m.v. automatische incasso. Daartoe wordt een
machtiging gevraagd. Betaling is mogelijk via internetbankieren of d.m.v. een acceptgiro, maar
deze laatste heeft niet de voorkeur.
De betaaltermijn is, naar keuze van het lid, per halfjaar of per jaar. Buiten de reguliere
contributie komen boetes, bijvoorbeeld vanwege een rode kaart tijdens een wedstrijd, voor
rekening van het betrokken jeugdlid. Deze boete wordt automatisch geïncasseerd van de
rekening waarvan ook de contributie wordt afgeschreven.
Het niet (tijdig) betalen van contributie
Indien de contributie niet tijdig wordt betaald, wordt een herinnering verstuurd per brief of
per e-mail. Bij een tweede herinnering wordt vermeld dat, indien niet binnen 7 dagen wordt
betaald, de inning van de contributie wordt overgedragen aan Van Arkel
Gerechtsdeurwaarders uit Leiden. Indien het niet mogelijk is om de contributie (tijdig) de
betalen, moet de ouder of jeugdspeler op eigen initiatief wordt verwacht dat er contact
opgenomen wordt met het bestuur van de S.V. Eemnes om zonodig een betalingsafspraak
overeen te komen. In alle overige gevallen zal men door Van Arkel Gerechtsdeurwaarders
benaderd worden, om de achterstallige contributie via hen te voldoen, inclusief alle bijkomende
incassokosten.
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Spelregels voor jeugdspelers (niet CL) binnen de vereniging
Wedstrijden
Op de website staat het wedstrijdprogramma van het komende speelweekend, en vaak ook
van een aantal weken vooruit. Hierin kun je vinden wanneer je team moet spelen, waar, hoe
laat het begint en wat de vertrektijd is bij een uitwedstrijd.
Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Bij een thuiswedstrijd de pupillen uiterlijk een half uur voor
aanvang van de wedstrijd, de junioren uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd in
de kleedkamer, tenzij binnen het team andere afspraken zijn gemaakt. Bij een uitwedstrijd
uiterlijk vijf minuten voor tijdstip van vertrek in het clubhuis, of op het parkeerterrein van S.V.
Eemnes of op een door de leider, afgesproken verzamelplek.
Afmelden
Mocht je een keer niet kunnen spelen, laat dit dan z.s.m. weten aan de leider of trainer van je
elftal. Afmelden voor een wedstrijd moet op vrijdagavond telefonisch gedaan worden tussen
19.00 en 19.30 uur naar het wedstrijdsecretariaat (tel. 035 – 5387083) of via e-mail
wedstrijd@sveemnes.nl. De e-mail moet wel voor vrijdag 19.00 uur verstuurd zijn.
Afgelastingen
Als een wedstrijd niet doorgaat is dat vaak al op vrijdagavond te zien op www.sveemnes.nl of
op teletekstpagina 603 en kijk bij KNVB West 1.
Tenue
Een aantal teams spelen in kleding van een sponsor. De kleding is en blijft eigendom van de
vereniging en we moeten daar dus uiteraard netjes mee om gaan. Draag de eventuele
trainingspakken ook voor en na de wedstrijd. Let op dat de trainingspakken alleen op
trainingsavonden en wedstrijddagen gebruikt mogen worden. Net zoals tijdens de trainingen
zijn scheenbeschermers tijdens de wedstrijden verplicht.
De kleding blijft in de kledingtas die per team beschikbaar is. Na de wedstrijd wordt alle kleding
weer in de kledingtas verzameld, en alle spelers inclusief leider zorgen dat de kleding compleet
blijft bij het team.
Wassen tenue
De leider(s) van de teams maken een rouleerschema voor het wassen van de wedstrijd tenue
‘s. In plaats van wekelijks een shirt van uw eigen kind, krijgt u een tot twee keer per seizoen,
alle shirts te wassen. Extra aandacht voor de wasvoorschriften (die vindt u op de website): de
shirts moeten in de regel drie seizoenen mee!
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Gebruik van de kleedkamers
Het kan wel eens vol zijn in de kleedkamers. Soms moeten deze gedeeld worden met twee
elftallen. Ga hier positief mee om en zorg dat je van spullen afblijft die niet van jou zijn.
Douchen is heel normaal na het spelen van een wedstrijd. Het nat en bezweet in je gewone
kleren rondlopen is niet prettig en niet gezond. Zorg dat je altijd een handdoek bij je hebt, en
eventueel een zwembroek, zodat je altijd kunt douchen, zowel na de wedstrijd als na de
training.
Iedere speler ruimt in de kleedkamer zijn eigen rommel op. Daarnaast zorgen de laatste twee
(of die door de trainer of begeleider worden aangewezen) die de kleedkamer verlaten dat deze
netjes wordt achtergelaten en wordt aangeveegd. Ook goed voor het milieu is om na gebruik
van de kleedkamers te controleren of de douches uit zijn, ramen en deuren dicht te doen, en
de kleedkamer gewoon netjes achter te laten.
Tijdens de wedstrijden
Tijdens de wedstrijden zullen de trainer en/of begeleider (indien noodzakelijk) aanwijzingen
geven. Om verwarring bij de jongens/meisjes te voorkomen is het verzoek aan de ouders om
de aanwijzingen aan de trainer en/of leider over te laten. Daarnaast is het ook zeker niet de
bedoeling dat ouders tijdens de wedstrijden het veld in lopen, hoe goed bedoeld ook.
Tijdens de rust het verzoek aan de ouders om buiten de kleedkamers te blijven, zodat de
kinderen in alle rust limonade of thee kunnen drinken en aanwijzingen kunnen krijgen van hun
trainer en/of leider.
De pupillenteams spelen hun wedstrijden op halve velden; indien zij als laatste hun wedstrijd
gespeeld hebben, moeten leiders en spelers ervoor zorgen dat zij de doeltjes en hoedjes, die
als lijnen gebruikt worden, opruimen.
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Vervolg tijdens de wedstrijd
Vraag aan je ouders of ze mee willen rijden naar uitwedstrijden. Laat je ouders zoveel mogelijk
carpoolen. De leider maakt vaak aan het begin van het seizoen een schema waarbij gevraagd
wordt aan alle ouders om eens in de zoveel weken mee te rijden naar uitwedstrijden. Mocht
dat een keertje niet uitkomen, regel dat dan onderling met elkaar, en zadel de leider niet elke
keer op met het regelen van voldoende ouders om naar een uitwedstrijd te kunnen gaan.
Alle ouders dienen tijdens de wedstrijd achter de hekken te blijven en dus ook niet op de
middenlijn van het veld (bij JO8/JO9 en JO10/JO11 pupillen wedstrijden).
Trainingen
Elk team traint in de regel tweemaal in de week. Voor de selectieteams is het verplicht hieraan
deel te nemen.
De keepers van de teams krijgen een maal in de week een aparte keeperstraining (indien een
trainer beschikbaar). Ook deze training is verplicht. Keepers van de selectieteams trainen dan
een maal met het team en dus totaal twee maal in de week.
Het tijdstip van de training verschilt per team en wordt aan het begin van het seizoen bekend
gemaakt. Wijziging van het tijdstip gedurende het seizoen is onder voorbehoud mogelijk. Zorg
dat je op tijd aanwezig bent. Uiterlijk 10 minuten tot een kwartier voordat de training begint
verzamel je bij het trainingsveld. Mocht je een keer niet kunnen trainen, laat het dan op tijd
weten aan de trainer of leider. Aan het begin van het seizoen zullen zij aangegeven hoe zij te
bereiken zijn.
Zonder afmelding niet op de training verschijnen, kan reden zijn om een speler een deel van
de wedstrijd aan de kant te houden. Dit wordt bepaald door de trainer en/of leider.
Indien het straks in de herfstmaanden kouder en natter wordt, zorg dan voor passende
kleding, zoals een trainingspak en een windjack. Scheenbeschermers zijn altijd verplicht, zowel
tijdens de training als tijdens de wedstrijd.
Mochten de weersomstandigheden slecht zijn, dan kan de trainer of leider besluiten de training
niet door te laten gaan. Aan het begin van het seizoen zullen zij bekend maken hoe de spelers
geïnformeerd worden. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail, sms, team app, telefoon of de website
van het team.
Ga na de training, vooral als het donker is, met zijn tweeën of meer naar huis (dit geldt vooral
voor de jongere spelers). Zorg voor werkende verlichting op de fiets. Laat tijdens trainingen
en wedstrijden nooit geld, dure kleding of dure spullen, zoals een mobiele telefoon, in de
kleedkamer achter. Laat deze thuis of geef ze aan je ouders of de leider/trainer. S.V. Eemnes
is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van welke spullen dan ook van spelers, etc.
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Toernooien
Als vereniging streven we ernaar om alle jeugdteams te laten deelnemen aan minimaal twee
toernooien aan het einde van het seizoen. Vanaf de minipupillen tot en met de JO15/MO15
junioren wordt er in ieder geval deelgenomen aan de BEL toernooi. Dat is een toernooi dat
jaarlijks wordt gespeeld in samenwerking met BVV’31 uit Blaricum en S.V. Laren ’99 uit Laren.
Het toernooischema is in de regel al enkele maanden voor het einde van het seizoen te vinden
op de website en wordt ook regelmatig gepubliceerd op de website.
Afsluitdienst
Voor de JO19- en JO17/MO17 junioren is er wekelijks een afsluitdienst, waarbij teams eens in
de zoveel weken voor in aanmerking komen. Indien een team een thuiswedstrijd heeft aan
het eind van een zaterdagmiddag, en er geen wedstrijden meer daarna gespeeld worden, is
er een zg. afsluitdienst. De afsluitdienst bestaat uit het opruimen van de velden, daar waar
het gaat om de cornervlaggen; het omhoog halen van de netten van de goals, en het opruimen
van de rommel, die toch altijd door bezoekers en leden wordt achtergelaten. Om niet altijd
dezelfde vrijwilligers dit te vragen, wordt bij toerbeurt een jeugdteam gevraagd dit met elkaar
te regelen.
Spelregels voor minipupillen binnen de vereniging
Champions League (CL)
S.V. Eemnes vindt het belangrijk dat kinderen al op jongere leeftijd de kans krijgen om kennis
te maken met voetbal en heeft hiervoor de Champions League (CL) opgericht. Kinderen vanaf
5 jaar kunnen zich hiervoor opgeven. Doel is kinderen spelende wijze zelf te laten ondervinden
of ze voetbal leuk vinden. Spelplezier staat (ook) bij de CL voorop!
Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren kan gesteld worden dat de CL een groot
succes is. In de eerste plaats zijn er eigenlijk nauwelijks kinderen die het voetbal niet leuk
vinden en om deze reden stoppen. Tegelijkertijd hebben de kinderen de eerste basis- en
speltechnieken al redelijk onder de knie wat de prestaties in de JO8/JO9 pupillen zonder meer
ten goede komt en de doorstroming bevordert.
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Wedstrijden (CL)
De kinderen van de CL worden fictief ingedeeld in de diverse Europese topelftallen en spelen
onderling elke zaterdag een wedstrijd. De wedstrijden worden (in principe) elke zaterdagmorgen om 09.00 uur gespeeld en duren 30 minuten (2 keer 15 minuten). In de rust krijgen
de kinderen wat te drinken.
Afhankelijk van het aantal kinderen, maar in principe wordt er 5 tegen 5 of 4 tegen 4 gespeeld.
Daarnaast zijn er wel eens uitwisselingen met de buurtverenigingen BVV’31 en S.V. Laren ’99
en spelen ze een ‘echte’ wedstrijd. Aansluitend na de wedstrijd worden er penalty’s genomen.
De kinderen mogen daarbij een keer keepen en een keer een penalty nemen.
Na afloop van de wedstrijden nuttige alle kinderen een glaasje limonade plus een koekje in de
kantine.
Afgelastingen (CL)
Indien de wedstrijden van de CL niet doorgaan vanwege het slechte veld of door slecht weer
is dit vaak als vrijdagavond vermeld op onze website www.sveemnes.nl. Helaas is het door
het vroege tijdstip van de CL vaak pas zaterdagmorgen vroeg bekend of de CL-wedstrijden
doorgang vinden.
Training (CL)
S.V. Eemnes heeft in haar visie opgenomen dat alle leden van S.V. Eemnes in ieder geval
twee keer per week trainen. Voor de jongste kinderen is dat soms wat (te) veel en daarom
kiezen we ervoor om deze kinderen een keer per week te laten trainen.
De trainingen zijn vooral gericht op de voetbaltechniek (basisvormen) waarbij in iedere training
er voldoende wordt gevarieerd tussen techniektraining (vraagt concentratie van de kinderen)
en spelvormen (meer ontspanning).
Hierbij is er dus een goede balans tussen concentratie en ontspanning met voldoende
afwisseling en zijn de kinderen goed in staat om een uur te trainen.
Tenue (CL)
S.V. Eemnes stelt een wedstrijdshirt beschikbaar. Dit shirt blijft eigendom van de vereniging.
Tijdens het seizoen worden de shirts centraal gewassen. Dit betekent dat elke ouder periodiek
de wasbeurt heeft.
Mocht je geïnteresseerd zijn om je kind kennis te laten maken met voetbal, dan is hij of zij van
harte welkom om een aantal keren vrijblijvend mee te komen voetballen.
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Huisregels (CL)
Omdat de Champions Leaque een beetje een aparte status heeft binnen de jeugdafdeling,
hebben we een aantal huisregels opgesteld. Deze regels maken ook uit van onze normen en
waarden. Wij hechten waarde aan deze regels omdat we graag respectvol (in de breedste zin
des woord) met elkaar willen omgaan. Bovendien geloven we in het principe van veel handen
maken licht werk.
Deze regels worden ook met de kinderen besproken en zij ervaren deze duidelijkheid als
prettig. We herhalen met enige regelmaat deze regels.









Zorg dat je zoon of dochter op tijd is;
Mocht je zoon of dochter zaterdag niet kunnen voetballen, meld je kind dan even af bij
een van de trainers of wedstrijdsecretariaat (vrijdagavond tussen 19.00 uur en 19.30
uur);
Kinderen dienen zowel op de training als tijdens wedstrijden scheenbeschermers te
dragen;
Zorg dat veters goed (liefst ‘dubbel’) gestrikt zijn. Het kost veel tijd om tijdens
trainingen en wedstrijden veters te strikken;
Coachen is een taak van de coach c.q. leiders. Ben je geen coach/leider, onthoud je
dan van tactisch commentaar. Als er van alles wordt geroepen vanaf de zijlijn, weten
de kinderen op een gegeven moment niet meer wat ze moeten doen en zullen ze niet
meer gaan luisteren naar aanwijzingen. Je doet er veel beter aan de kinderen positief
aan te moedigen (goede bal!, goed geprobeerd! etc.);
Een scheidsrechter is een vrijwilliger die zijn best doet om alles goed te beoordelen.
Daar kan hij/zij wel eens naast zitten. Respecteer dit en breng dit respect over naar de
spelers. Het is onderdeel van het spel;
Bij de jeugdcontactpersoon van de Champions League kan je terecht voor vragen of
opmerkingen.
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Speciaal voor de ouders
Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om uw kind(eren) te laten sporten. Ook de S.V.
Eemnes kan uw hulp goed gebruiken!
U kunt ons helpen met het volgende:








Voor de rust even limonade halen in de kantine (staat klaar voor de teams);
Na de wedstrijden (op zaterdag) helpen de doeltjes achter de kantine te plaatsen;
Indien nodig de hoedjes (van de zijlijnen) opruimen zodat we ze weer in het ballenhok
op kunnen hangen;
Indien nodig het doel (waar de penalty’s worden genomen) na gebruik over het hek
op het grasveldje NEER TE LEGGEN (niet neer te zetten, dit is gevaarlijk i.v.m.
omvallen);
Bij toerbeurt een verslagje schrijven van de wedstrijd. Probeer hierin ook elk kind te
noemen.
Bij toerbeurt de shirts van het team van je zoon/dochter wassen (zie wasvoorschrift!);
Per training hebben wij drie trainers nodig. Voetbalkennis en/of achtergrond is hier niet
per se noodzakelijk. Er is genoeg ervaring aanwezig om je te ondersteunen. De
kinderen zullen het waarderen! Neem hiervoor contact op de jeugdcontactpersoon van
de Champions League.

Tips van de (club) fysiotherapeut
Zorg dat kinderen bij koud weer (onder de 10 graden Celsius) lange mouwen en een lange
broek dragen. Dit zorgt ervoor dat de spieren warm blijven en voorkomt blessures.
Voor het kunstgras welke wij bij S.V. Eemnes hebben wordt aangeraden normale
voetbalschoenen te gebruiken.
Uitrusting
Naast de clubtenues is het verstandig om de kinderen bij koud weer shirts of truien met lange
mouwen en een lange trainingsbroek dragen. Dit zorgt ervoor dat de spieren warm blijven en
voorkomt blessures.
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Robbie
Eind seizoen 2013 is binnen de vereniging een mascotte geïntroduceerd, genaamd Robbie.

Robbie is het uitgangbord voor de S.V. Eemnes daar waar het gaat om het besef (en het
behoud) van normen en waarden; niet alleen binnen de vereniging, maar ook daar buiten.
Diverse (jeugd)activiteiten zullen worden vergezeld van onze mascotte, zodat de S.V. Eemnes
een herkenbaar beeld naar iedereen vormt.
Vrijwilligerswerk
Er is geen vereniging die kan zonder de welwillige inzet van vrijwilligers, daarom ook hiervoor
nadrukkelijke aandacht in deze informatiemap.
Een ieder die op welke wijze dan ook iets voor de S.V. Eemnes kan en wil doen is van harte
welkom. Voor informatie en of aanmelden hiervoor, kunt u te allen tijde bij de
jeugdcoördinatoren terecht, en uiteraard zijn alle bestuursleden hiervoor altijd bereikbaar.
Training en begeleiding jeugdelftallen
Elk jeugdelftal binnen de vereniging wordt getraind door een of meerdere vrijwillige trainers,
en daarnaast is het ook van belang dat er voor elk team een jeugdleider beschikbaar is om de
kinderen elke zaterdag te begeleiden bij het spelen van de wedstrijden. Vaak is dit een van de
ouders van de kinderen, maar het kunnen ook andere belangstellenden zijn. Voor de leiders
is er een aparte beschrijving -jeugdleider S.V. Eemnes- beschikbaar waarin beschreven staat
waar een jeugdleider van een elftal bij de begeleiding rekening mee moet houden.
Vervoer jeugdelftallen
Het is een goede gewoonte dat de ouders dit verzorgen. Via de leiders van het team zullen
dan ook de ouders hiervoor worden benaderd. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt
verloopt dit alles zonder problemen.
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Scheidsrechters
Een groot deel van de wedstrijden wordt geleid door de scheidsrechters die de vereniging zelf
moet leveren. Deze worden dus niet door de KNVB aangesteld. De reden hiervoor is dat de
KNVB niet over voldoende scheidsrechters beschikt om alle wedstrijden te laten leiden door
officiële scheidsrechters.
Zowel voor pupillen-, junioren- als seniorenwedstrijden heeft de vereniging wekelijks de zorgen
voor clubscheidsrechters.
Bent u bereid ons te helpen door bij de pupillen, junioren of senioren wedstrijden te willen
“fluiten” neem dan contact op met de scheidsrechter coördinator.
Er zijn veel meer vrijwilligerstaken, die allemaal moeten worden gedaan om de wedstrijden
mogelijk te maken, en onze vereniging te late draaien. We organiseren feesten, er is een
website die actueel gehouden moet worden, bardienst, er zijn toernooien en nog veel meer.
Als je, of je ouders, hieraan iets willen bijdragen, informeer eens bij de jeugdcommissieleden.
Tot slot
Mocht je (of je ouders) vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met een van de
jeugdcoördinatoren die op pagina 5 staan vermeld; zij zullen je graag verder helpen.
Rest ons nog je een bijzonder prettige tijd toe te wensen als lid van de voetbalvereniging S.V.
Eemnes.
De jeugdcommissie
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