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Voorwoord 
 
Dit boekje is er om leden en ouders/verzorgers van jeugdleden te informeren over hoe zaken zijn 
geregeld bij onze vereniging. Het bevat o.a. gedragsregels, met als doel dat iedereen plezier aan het 
voetballen in Marrum beleefd. Voor jeugdleden is er een apart instructieboekje op de website geplaatst. 
 
De voorzitter 
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1.0 Samenstelling bestuur 
 
 
Voorzitter 
 Tiny Kok - Braaksma 
 Jepmaloane 6,  9073 TR Marrum 
 Mobiel: 06 - 36 51 22 22 
 

Secretaris 
 Freddy de Jong 
 Lage Herenweg 8, 9073 GB Marrum 
 Tel: 0518 – 41 18 08 mobiel: 06 – 51 83 60 85 
 

Penningmeester 
 Jurjen Steegstra 
 Het Oosten 13, 9073 JB Marrum 
 Tel: 06 - 40 38 17 08 
 

Voetbalzaken senioren en jeugd 
 Take van Kammen 
 Ringweg 35, 9073 HJ Marrum 
 Mobiel: 06 - 10 74 12 36 
 

Onderhoud/Technische zaken 
 Theo Bijlsma 
 Westernijtsjerk 11,  9073 TS Marrum 
 Tel.: 0518 – 41 28 87  
 

Ledenadministratie  
 Welmoed Slager, 
 P.J. Wierstrastrjitte 2,  9073 GS Marrum 
 Tel: 0518 – 41 16 48 mobiel: 06 – 48 53 14 88 
 

Wedstrijdsecretaris  
 Henk Lindeboom 
 Hegebuorren 1, 9073 HT Marrum 
 Tel: 0518 -  41 24 57 mobiel: 06 – 53 95 22 69 
 

Activiteitencommissie 
 Gerrit de Jong 
 Lage Herenweg 8, 9073 GB Marrum 
 Mobiel: 06 – 41 88 68 74 
 
 
 
   

  



2.0  Jeugdzaken 
 
Allerlei informatie betreffende jeugdzaken zijn in een apart handboekje uitgewerkt. Deze is via de 
website in te zien. Ga naar de pagina Jeugdzaken of klik op dit linkje. 
 
 
 

3.0 Leiders seniorenteams 
 
Leider eerste elftal 
 Gerlof Dijkstra 
 
Leider tweede elftal 

Hendrik van der Veen 
 
 
 

4.0 Trainers seniorenteams 
 
Trainer eerste elftal 
 Jakob Postma 
 
Trainer tweede elftal 
 Hendrik van der Veen

 
 
5.0 Voetbal  voor de senioren 
 
Op dit moment heeft onze vereniging twee seniorenteams. In welk elftal je speelt, wordt voor aanvang 
van een seizoen bepaald. Hierbij speelt niet alleen het aanwezige talent, maar ook de ambitie van de 
betreffende speler een rol. Wil je het hoogste bereiken voor jezelf en voor de vereniging dan kies je voor 
het eerste elftal en train je twee keer in de week.  
 
 

5.1 Eerste elftal 
 
Het eerste elftal speelt momenteel in de vijfde klasse. De selectie traint onder leiding van een 
gediplomeerd trainer. 

 
 
5.2  Tweede elftal 
 
Het tweede elftal komt uit in de reserveklassen. 
 
 

5.3 Dames elftal 
 
Op dit moment zijn onvoldoende voetballende dames om een elftal samen te stellen. Om die reden is 
een samenwerkingsverband aangegaan met FC Birdaard en vv Wardy (Ferwert), zodat Marrumer 
dames toch in competitieverband hun sport kunnen beoefenen. 
 
 

5.4 Wedstrijdduur senioren en wissels/invallers 
 
Bij senioren en dames duurt een wedstrijd 2 x 45 minuten. Het aantal wissels/invallers is afhankelijk van 
de klasse waarin gespeeld wordt. Voor het eerste elftal geldt dat er drie keer gewisseld mag worden en 
voor het tweede elftal doorlopend. Het aantal wissels voor het dameselftal hangt af van de 
klasseindeling. 

http://www.vvmarrum.nl/jeugd
http://vvmarrum.nl/images/stories/bestanden/Jeugdhandboek_2020.pdf


5.5  Trainingen 
 
De trainingstijden worden via het sportblad en de website bekend gemaakt. Het eerste elftal traint twee 
keer per week op dinsdag – en donderdagavond. Ook het dameselftal traint twee keer per week, terwijl 
het tweede elftal één keer per week traint op donderdagavond. Spelers van het tweede elftal hebben 
echter de mogelijkheid om op dinsdag met het eerste elftal mee te trainen. In principe vinden de 
trainingen het hele seizoen door op het veld plaats. Slechts bij zeer slechte weers- en 
veldomstandigheden kan uitgeweken worden naar het gymnastieklokaal, een en ander afhankelijk van 
ander gebruik van dit lokaal. 
 
 

5.6. Gedragsregels/clubreglement 
 
Het reglement bestaat uit een aantal voorschriften, waaraan alle leden en kader zich dienen te houden. 
Het betreft een aantal voor zichzelf sprekende regels aangaande het gedrag als lid van de VV Marrum. 

• Toon respect voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, grensrechters en publiek in 
woord en gebaar. We zijn tenslotte allemaal liefhebbers en clubmensen, hierin is de één niet 
belangrijker dan de ander. 

• Competitiewedstrijden gaan boven oefenwedstrijden. Dit houdt in dat, indien er door een 
oefenwedstrijd van een team de competitiewedstrijd van een ander team in het gedrang komt 
(bv. het afstaan van spelers), de oefenwedstrijd niet door kan gaan. 

• Er geldt een alcoholverbod in de kleedboxen en op het veld. Dit geld zowel door de week als 
voor de zaterdag (zie ook 17.0). 

• Afzeggingen voor de wedstrijden van zaterdag moeten voor vrijdag 19.00 uur aan de leiders 
worden doorgegeven om het mogelijk te maken de juiste beslissingen aangaande de 
opstellingen te nemen. 

• Het is niet de taak van alleen de leiders en trainers om het materiaal bij de wedstrijden (kleding 
en ballen e.d.) te dragen. De spelers zijn ook verantwoordelijk voor het materiaal. 

• Bij wedstrijden krijgen de spelers de kleding schoon en in de tassen aangeleverd, dus zorg na 
afloop van de wedstrijden dat de kleding op de juiste wijze in de tassen komt. Dit is niet de taak 
van de leiders of trainers. 

• Na een uitwedstrijd mag er in de kantine van de tegenstander 1 á 2 consumpties worden 
genuttigd, daarna moet het team in zijn geheel terug gaan naar de eigen kantine. We hebben 
tenslotte ook eigen supporters en een eigen kantine. Chauffeurs nemen vanzelfsprekend geen 
alcohol houdende dranken!! 

• Na thuiswedstrijden zorgen per keer 2 spelers ervoor dat de kleedboxen – eigen box en box 
van de tegenstander – schoon wordt gemaakt. Deze spelers worden op het opstellingsformulier 
aangegeven middels een kruisje achter de naam. Indien men verhinderd is, moet men zelf voor 
vervanging zorgen. 

• Bij trainingen dient men 10 minuten voor aanvang van de trainingen op het trainingsveld 
aanwezig te zijn, om op tijd met de training te beginnen en de volledige tijd te benutten. 

• Indien iemand verhinderd is om te trainen moet dit tijdig aan de trainer worden doorgegeven, 
om het mogelijk te maken een training uit te werken gebaseerd op het juiste aantal spelers. 

• Het is de taak van de trainers en spelers om het benodigde materiaal bij een training naar en 
van het trainingsveld te brengen. Tevens is het de verantwoordelijkheid van trainers en spelers 
dat alle trainingsballen na de training nog aanwezig zijn. Indien een trainingsbal mist, moet deze 
door het gehele team worden gezocht. 

• Het is verboden na afloop van trainingen en wedstrijden de kleding en schoenen in de boxen 
schoon te spoelen. Hierdoor raakt n.l. de riolering verstopt. De schoenen kunnen buiten de 
boxen op de daarvoor bestemde borstels worden schoongemaakt. 

 
VV Marrum wil niet een vereniging zijn van veel regels. Samen (ook ouders en verzorgers van 
jeugdleden) vormen we de vereniging. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we trots op deze 
vereniging kunnen zijn!  
 
 



5.7 Afgelastingen  
 
Afgelastingen van de wedstrijden worden bekend gemaakt op het publicatiebord bij de kantine van de 
VV Marrum. Verder kan men op teletekst pagina 603 meer informatie vinden over afgelaste wedstrijden. 
Op de website van VV Marrum staat eveneens een link naar afgelaste wedstrijden. 
 
 
 

6.0  Gebruik accommodatie 
 
Na de wedstrijden en trainingen worden de kleedkamers ‘veegschoon’ achtergelaten. Dit betekent dat 
de vloeren even met een trekker schoongemaakt worden en dat alle afval in de daarvoor bestemde 
bakken wordt gedeponeerd. Door de leiders van de diverse teams dient hierop toezicht te worden 
uitgeoefend. 
 
 
 

7.0  Kledinglijn 
 
Enkele jaren geleden heeft VV Marrum een kledinglijn ingevoerd. Het doel er van is om de drempel laag 
te maken om lid te worden van onze vereniging, want een tenue hoeft dus niet aangeschaft te worden! 
Een andere reden is om alle teams er representatief uit te laten zien. Het shirt is voorzien van een logo 
van de vereniging, de naam van de sponsor en een rugnummer. Zelfs de kousen zijn voorzien van het 
logo van de vereniging! De vereniging zorgt er voor dat elk team tenues krijgt. Leiders zijn (mede) 
verantwoordelijk voor de aantallen die in de kledingtas zitten. Twee keer per jaar worden de tassen met 
kleding gecontroleerd op compleetheid en netheid (kapotte kousen, shirts en broekjes). Bij 
onvolledigheid vindt aanvulling plaats. De controles worden uitgevoerd door de persoon die door het 
bestuur is belast met commerciële zaken. 
 
 
 

8.0  Contributie 
 
Contributie per kwartaal met ingang van 1 juli 2019 
Senioren € 37,85 
Heren 7x7 35+ € 27,18 
Vrouwen 7x7 € 27,18 
Onder 19 t/m Onder 15 € 27,18 
Onder 13 t/m Onder 9 € 20,82 
Onder 7 € 19,40 
Niet-spelend lid €   6,51 
 
Bedragen worden jaarlijks aangepast, ze stijgen mee met de inflatie. 
 
Wanneer het lidmaatschap eindigt in de loop van het seizoen blijft niettemin de contributie voor het 
gehele jaar verschuldigd. De opzeg termijn is 2 maanden, dat wil zeggen dat het lidmaatschap voor 1 
mei opgezegd dient te worden. Leden welke hun contributie niet tijdig hebben voldaan zullen d.m.v. een 
herinnering worden gevraagd om de contributie binnen een maand te voldoen. Indien hieraan niet wordt 
voldaan kan het bestuur besluiten om het lidmaatschap van het betreffende lid te beëindigen. Leden die 
hun contributie in gedeelten willen betalen, moeten voor de vermelde datum contact opnemen met de 
penningmeester. Er kan dan een betalingsregeling getroffen worden. Bij VV Marrum is geregeld dat de 
eerste drie maanden gratis zijn en het tweede en opvolgende kind voor de helft van de contributie in 
aanmerking komt. 
 
 



9.0  Aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen  
 
Nieuwe leden kunnen zich opgeven door middel van het inschrijfformulier op de website. Dit formulier 
kan ingeleverd worden bij de ledenadministratie (zie hoofdstuk 1.0). 
 
Afmeldingen kunnen eveneens schriftelijk gemeld worden bij de ledenadministratie. Afmeldingen dienen 
voor 1 mei gedaan te worden in verband met de administratieve verwerking bij vereniging en KNVB (zie 
ook hoofdstuk 9.0 – Contributie). 
 
 
 

10.0  Sportblad en website 
 
In het sportblad vind je ondermeer informatie over het competitieprogramma en de standen maar kun 
je ook leuke verslagen lezen van het meest recent gespeelde wedstrijden. Het sportblad verschijnt één 
keer per vier weken. Wil je ook iets in het sportblad kwijt? Mail het aan: a.a.machiela@hotmail.com. 
 
Naast het clubblad beschikt VV Marrum over een website. Op deze site staat nuttige informatie van en 
over de vereniging, het competitieprogramma, afgelastingen etc. Voor het plaatsen van belangrijke 
mededelingen kan contact opgenomen worden met  de secretaris, e-mail: webmaster@vvmarrum.nl of 
bel: 0518 – 41 18 08. 
 
 
 

11.0  Gedragsconvenant KNVB 
 
VV Marrum heeft het gedragsconvenant van de KNVB district Noord ondertekend. De ondertekenaars 
van dit convenant veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de 
voetbalsport en benadrukken dat elk lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet 
te schaden. Verder zijn de ondertekenaars van het convenant van mening dat het beleid van alle bij de 
voetbalsport betrokkenen gericht dient te zijn op het bevorderen van wederzijds respect en begrip. 
 
 
 

12.0  Ongevallenverzekering VV Marrum 
 
Alle geregistreerde leden van de amateursectie van de KNVB zijn collectief verzekerd voor ongevallen. 
Daarnaast geldt deze verzekering, tegen dezelfde dekking en voorwaarden voor scheidsrechters, 
bestuur- en commissieleden en vrijwilligers. Ook niet-leden die deelnemen aan de door de KNVB 
georganiseerde wedstrijden (bijvoorbeeld school- en bedrijfsvoetbal) vallen onder de dekking. 
 
De dekking geldt slechts voor ongevallen overkomen tijdens alle activiteiten die verband houden met 
het lidmaatschap van de KNVB. Ook de reis heen en terug valt onder de dekking, mits via de kortste 
weg wordt gereisd. 
 
De verzekering keert een vast bedrag uit afhankelijk van de vastgestelde mate van blijvende invaliditeit. 
Deze uitkering staat geheel los van de medische kosten en eventuele andere schade die men lijdt. De 
verzekering moet eigenlijk worden gezien als een tegemoetkoming in de extra kosten die met een 
blijvend letsel gepaard gaan. Tevens kent deze verzekering een vergoedingsregeling voor medische 
kosten en kosten tandheelkundige hulp als gevolg van een ongeval. Echter, deze verzekering is geen 
ziektekostenverzekering. Rekeningen dienen primair bij de eigen zorgverzekeraar te worden ingediend. 
Voor die gevallen waarin deze kosten niet of geheel worden vergoed, kan aanspraak worden gemaakt 
bij deze verzekering. 
 
Schadeformulieren zijn verkrijgbaar bij de penningmeester van de vereniging. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/13364223/vv%20Marrum/Inschrijfformulier.pdf
mailto:a.a.machiela@hotmail.com
mailto:webmaster@vvmarrum.nl


13.0  Alcoholbeleid VV Marrum 
  

Wettelijke bepalingen 

Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. Verkopers van 

alcoholhoudende drank stellen de leeftijd van jongeren vast via hun identiteitsbewijs. Dit is niet verplicht 

voor personen die duidelijk ouder zijn dan 18 jaar. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit 

leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. 

 

Huis- en gedragsregels 

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of 

elders op het terrein van de vereniging. 

2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in 

de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 

3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: 

• Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het 
uitoefenen van hun functie. 

• Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 

• Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende 
leidinggevende of kantinemedewerker uit de kantine verwijderd.  

4. Voor vermissing of diefstal van goederen stelt het bestuur zich niet verantwoordelijk. 

  

Openingstijden en schenktijden 

De maximale openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning. 

Dinsdag avond 19.00 tot 22.30 uur 

Woensdag avond 19.00 tot 22.30 uur 

Donderdag avond 19.00 tot 22.30 uur 

Zaterdag   8.00 tot 18.00 uur  

Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken: 

Dinsdag avond 20.00 tot 22.30 uur 

Woensdag avond 20.00 tot 22.30 uur 

Donderdag avond 20.00 tot 22.30 uur 

Zaterdag 13.00 tot 18.00 uur 

  

Tijdens jeugdwedstrijden op de zaterdag wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. 

Tevens is er een algemeen rookverbod tijdens jeugdwedstrijden. 


