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Voorwoord 
 

 

Het doel van dit handboek is een goede samenwerking 

tussen alle leiders en trainers van de jeugdteams van onze 

vereniging en de jeugdcoördinatoren. De jeugdafdeling 

bestaat uit 2 coördinatoren, die worden bijgestaan door een 

coördinator zaalvoetbal. Regelmatig worden er 

vergaderingen georganiseerd waarbij de trainers en leiders 

worden uitgenodigd. Hierin wordt de algemene gang van 

zaken betreffende het jeugdvoetbal van VV Marrum 

besproken. Tijdens het seizoen wordt informatie voor de 

leiders en trainers per e-mail verstuurd. 

 

 

De jeugdcoördinatoren 
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1.0  Contactpersonen 

 

Jeugdcoördinatoren 

Taeke van Kammen Eddy Braaksma 

Ringweg 35 Pongastrjitte 1 

9073 HJ  Marrum 9073 LK  Marrum 

Tel: 06 - 10 74 12 36  Tel: (0518) 41 30 17 

 

Contactpersoon zaalvoetbal  Wedstrijdsecretaris 

Freddy de Jong  Henk Lindeboom 

Lage Herenweg 8  Hegebuorren 1 

9073 GB  Marrum 9073 HT  Marrum 

Tel: (0518) 41 18 08  Tel: 06 - 53 95 22 69 

 

Activiteitencommissie 

Gerrit de Jong 

Lage Herenweg 8 

9073 GB  Marrum 

Tel.: 06 – 41 88 68 74 

 

Ledenadministratie  

Welmoed Slager, 

P.J. Wierstrastrjitte 2 

9073 GS  Marrum 

Tel: (0518) 41 16 48 

 

 

2.0 Voetbal voor de jeugd 

 

De jeugd wordt ingedeeld in de volgende 

leeftijdscategorieën (zie ook § 2.2): 

• pupillen (Onder 7, Onder 11 en Onder 13) 

• junioren (Onder 15, Onder 17 en Onder 19) 

Alle jeugdteams vallen onder de verantwoording van de 

jeugdcoördinatoren. Onder 19-junioren vallen onder de 

verantwoording van het hoofdbestuur, maar de 

jeugdcoördinatoren hebben hierin ook medezeggenschap. 



2.1 Indeling jeugd teams 

 

De indeling van jeugdleden over de verschillende teams 

wordt voor aanvang van ieder seizoen bekend gemaakt op 

het publicatiebord bij de kantine en via de website. De 

indeling vind in beginsel plaats op leeftijd. Bij 

uitzonderingen beslissen de coördinatoren. 

 

 

 

2.2 Pupillen (7- of 11-tallen) 

 

Bij de pupillen bestaan de volgende leeftijdsklassen: 

 

Onder 7: De allerkleinsten die net beginnen met voetbal 

en jonger zijn dan 7 jaar.  

Onder 9:  Spelers die op 31 december voorafgaand aan 

het nieuwe seizoen 6 of 7 jaar zijn. Zij spelen 

in 7-tallen. 

Onder 11: Spelers die op 31 december voorafgaand aan 

het nieuwe seizoen 8 of 9 jaar zijn. Zij spelen 

in 7-tallen. 

Onder 13: Spelers die op 31 december voorafgaand aan 

het nieuwe seizoen 10 of 11 jaar zijn. Zij 

spelen in 7- of 11-tallen. 

 

 

2.3 Junioren (11-tallen) 

 

Bij de junioren bestaan de volgende leeftijdsklassen: 

 

Onder 15: Spelers die op 31 december voorafgaand aan 

het nieuwe seizoen 12 of 13 jaar zijn. 

Onder 17: Spelers die op 31 december voorafgaand aan 

het nieuwe seizoen 14 of 15 jaar zijn. 

Onder 19: Spelers die op 31 december voorafgaand aan 

het nieuwe seizoen 16 of 17jaar zijn. 



2.4 Meisjes 

 

Op dit moment heeft onze vereniging geen meisjesteams. 

We hopen bij voldoende aanmeldingen een meisjesteam te 

kunnen samenstellen. 

 

 

2.5 Kampioen worden 

 

Een kampioenschap van een Onder 7-, Onder 9-, en Onder 

11-pupillenteam wordt na zowel een najaars- als na een 

voorjaars-competitie gevierd. Bij andere jeugdteams vindt 

dit alleen na een voorjaarscompetitie plaats. 

 

 

2.6 Wedstrijdduur jeugdvoetbal en wissel/invallers 

 

Wedstrijdduur per groep: 

Onder 19-junioren  : 2 x 45 min. 

Onder 17-junioren  : 2 x 40 min. 

Onder 15-junioren  : 2 x 35 min. 

Onder 13-pupillen  : 2 x 30 min. 

Onder 11-pupillen  : 2 x 25 min. 

Onder 9-pupillen  : 2 x 20 min. 

 

Invallers/wisselspelers per groep: 

3 invallers:  Onder 19-, Onder 17- en Onder 15- 

junioren (t/m 1e klas) 

5 invallers:  Onder 19-, Onder 17- en Onder 15-

junioren en Onder 13- pupillen (11-tallen)  

5 wisselspelers: Alle 7-tallen (Onder 9, Onder 11 en Onder 

13) 

De laatste categorie mag onbeperkt doorwisselen. 

 

 



2.7 Trainingen (veld en zaal) 

 

De trainingstijden worden via het publicatiebord en website 

bekend gemaakt. De teams Onder 11, Onder 13, Onder 15, 

Onder 17 en Onder 19 trainen doorgaans 2 keer per week. 

De Onder 9-pupillen trainen 1 keer per week. In de 

winterperiode trainen de Onder 11- en Onder 9-pupillen in 

de zaal (gymnastiekzaal te Marrum). Ook de andere teams 

trainen in de winterperiode een aantal keren in de zaal.  
   
Tijdens schoolvakanties is er voor de pupillen geen training, 

dit in tegenstelling tot de junioren die door blijven trainen. 
   
Na het trainen is het verplicht dat vanaf de Onder 13-

pupillen en hogere teams gedoucht wordt in de kleedboxen. 

Voor de meisjes is hiervoor aparte douche gelegenheid. 

 

 

2.8 Inzet van ouders/verzorgers bij het jeugdvoetbal 

 

VV Marrum kan alleen bestaan als ouders/verzorgers van de 

jeugdleden een bijdrage leveren. Deze bijdrage kan bestaan 

uit de volgende taken:  

- afbellen voor training of wedstrijd 

- vervoer bij uitwedstrijden 

- leider van het team 

- toezicht houden op pesterijen 

- verslagen maken met uw kind 

- stimuleer het sporten 

- bezoek af en toe eens een training 

 

2.9 Zaalvoetbal  

 

Tijdens de winterstop nemen de jeugdteams (met 

uitzondering van de Onder 19) deel aan het Waad en Ie 

zaalvoetbaltoernooi. Daarnaast is er voor de jeugdteams 

(vanaf Onder 13) het KNVB kerstzaalvoetbal-toernooi. Dit 

vindt plaats in de kerstvakantie.  



 

 

2.10 Gedragsregels 

 

VV Marrum heeft gedragsregels opgesteld die moeten 

bijdragen aan voetbal plezier voor de jeugdleden, leiders, 

trainers, bestuursleden en ouders/verzorgers. 

Ze luiden als volgt: 

❖ Heb respect voor de leiders, trainers, medespelers, 

tegenstanders en scheidsrechters. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat uitschelden absoluut niet kan! 

❖ Houd kleedkamers en doucheruimtes netjes. Zorg 

ervoor dat andere spelers zich rustig kunnen douchen. 

Maak je voetbalschoenen dus niet in de kleedkamer 

schoon maar buiten.  

❖ Wees zuinig op ons clubgebouw, de kleedkamers, de 

velden en de materialen. Bij vandalistisch gedrag zal de 

schade op de veroorzaker verhaald worden. 

❖ Wees op tijd bij de trainingen en wedstrijden. 

Afzeggingen voor trainen en/of wedstrijden zo spoedig 

mogelijk doorgeven aan de leider of trainer. 

❖ Bij uitwedstrijden samen vertrekken en samen terug 

komen. Dit i.v.m. de reisverzekering die is afgesloten bij 

de KNVB. 

❖ Ouders en jeugdleden kunnen mondeling klachten bij de 

jeugdcoördinatoren indienen.  

 

Ingeval een speler zich niet gedraagt bij trainingen of 

wedstrijden, kan de leider hem of haar een straf opleggen 

(bijvoorbeeld 5 minuten naar de kant of een wedstrijd niet 

voetballen). Dit kan ook wanneer de scheidsrechter geen 

straf oplegt. Indien er sprake is van ernstig ontoelaatbaar 

gedrag zal er als volgt worden gehandeld: 

1. Leider/trainer meldt het voorval direct aan 

ouder(s)/verzorger(s); 

2. Leider/trainer neemt contact op met de 

jeugdcoördinator; 



3. De jeugdcoördinator maakt afspraak met 

ouder(s)/verzorger(s). 

 

VV Marrum wil liever geen vereniging worden van veel 

regels. Samen met elkaar (ook ouders en verzorgers!) 

vormen we de vereniging. Laten we er met elkaar voor 

zorgen dat we trots op onze vereniging kunnen zijn! 

 

 

2.11 Afgelasting wedstrijden 

 

Afgelastingen van de wedstrijden wordt bekend gemaakt op 

het publicatiebord bij de kantine van VV Marrum of de 

leiders nemen contact op met de spelers (al dan niet via 

telefoonboom). Verder kan men op teletekst pagina 603 

meer informatie vinden over afgelaste wedstrijden. Tevens 

worden op de website van VV Marrum afgelaste wedstrijden 

getoond.  

 

Ten alle tijden zijn de jeugdleden zelf verantwoordelijk om 

zich op de hoogte te stellen van eventuele afgelastingen. 

 

 

2.12 Spelregelbewijs 

 

Tweedejaars JO17-junioren zijn verplicht het officiële 

KNVB Spelregelbewijs te halen. Lees meer informatie op 

onze website hier over. 

 

 

http://vvmarrum.nl/index.php/jeugd/spelregelbewijs


3.0 Accommodatie 

 

Na de wedstrijden en trainingen worden alle kleedkamers 

‘veegschoon’ achtergelaten. Dus ook de kleedkamer van de 

tegenpartij. 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 jeugdteams dient hierop toezicht te worden 

uitgeoefend. 

 

 

4.0 Kledinglijn 

 

Enkele jaren geleden heeft VV Marrum een kledinglijn 

ingevoerd. Doel van de invoering van een kledinglijn was 

(en is) om de drempel laag te maken om lid te worden van 

VV Marrum. Nieuwe leden hoeven dus geen tenue te kopen! 

Een andere reden was om alle teams er representatief en 

eenduidig 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! De 

vereniging zorgt er vervolgens voor dat elk team tenues 

krijgt. Leiders zijn verantwoordelijk voor de aantallen die in 

de kledingtas zitten. Indien er iets uit de tas wordt vermist 

dan dit doorgeven aan de jeugd commissie. 
 
 
5.0 Contributie 

 

De contributietarieven worden op de website gepubliceerd,  

Klik hier voor de betreffende webpagina. 
 
Wanneer het lidmaatschap eindigt in de loop van het 

seizoen blijft niettemin de contributie voor het seizoen 

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 aanmaning worden gevraagd om 

de contributie binnen een maand te voldoen. Indien hieraan 

http://www.vvmarrum.nl/index.php/informatie/lidmaatschap


niet wordt voldaan kan het hoofdbestuur 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 het derde en 

opvolgende kind voor de helft van de contributie in 

aanmerking komt. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de jeugdcoördinatoren of ledenadministratie. 

 

 

6.0 Aanmeldingen, opzeggingen en adreswijzigingen  

 

Nieuwe leden kunnen zich door middel van het 

inschrijfformulier op de website opgeven. Dit formulier kan 

ingeleverd worden bij de ledenadministratie (zie 

“contactpersonen” § 1.0). 
 

Afmeldingen, adreswijzigingen e.d. kunnen eveneens 

schriftelijk gemeld worden bij de ledenadministratie. 

Afmeldingen dienen zo spoedig mogelijk gedaan te worden, 

zodat hier mee bij de teamindeling voor het volgende 

seizoen rekening kan worden gehouden. 

 

 

7.0 Sportblad, publicatiebord en website 

 

In het sportblad en op het publicatiebord 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? Dit 

kun je in leveren bij je leider, trainer of mailen naar: 

info@vvmarrum.nl .  

 

Daarnaast beschikt VV Marrum over een website 

(www.vvmarrum.nl). Op deze site staat nuttige informatie 

van en over de vereniging, wordt het actuele 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/13364223/vv%20Marrum/Inschrijfformulier.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/13364223/vv%20Marrum/Inschrijfformulier.pdf
mailto:info@vvmarrum.nl
http://www.vvmarrum.nl/


competitieprogramma getoond en worden afgelastingen 

bekend gemaakt. Voor het plaatsen van mededelingen kan 

contact opgenomen worden met de jeugdcoördinatoren of 

met Freddy de Jong, secretaris van onze vereniging 

(info@vvmarrum.nl).  

 

 

8.0 Activiteiten jeugd VV Marrum 

 

Activiteiten worden georganiseerd door de 

activiteitencommissie. Zie voor de contactpersonen § 1.0. 

 

 

9.0 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 

vaststelde 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. 

mailto:info@vvmarrum.nl


Rekeningen dienen primair bij de eigen zorg verzekeraar te 

worden ingediend. Voor die gevallen waarin deze kosten 

niet of geheel worden vergoed, kan aanspraak worden 

gemaakt bij deze verzekering. 

 

 

10.0 Alcohol beleid VV Marrum 

 

Wettelijke bepalingen 

 

Er mag alleen alcohol worden verkocht aan jongeren vanaf 

18 jaar. Dit geldt voor alle soorten alcohol: sterke drank, 

maar ook voor bijvoorbeeld bier, wijn of mixdrankjes. 

Jongeren onder de 18 mogen geen alcohol bij zich hebben 

in openbare ruimtes (op straat, in parken, op evenementen, 

in cafés enzovoort). Als ze toch alcohol bij zich hebben, 

riskeren ze een boete. Ze kunnen deze boete ook krijgen als 

een blikje of een fles nog dicht is. 



Huis- en gedragsregels 

 

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende 

drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van 

de vereniging. 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. 

 

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.  

 

Voor vermissing of diefstal van goederen stelt het bestuur 

zich niet verantwoordelijk. 

  

 

Tijdens jeugdwedstrijden op de zaterdag wordt geen 

alcoholhoudende drank geschonken. Tevens is er een 

algemeen rookverbod tijdens jeugdwedstrijden. 

 

 

 

 

 

 


