Informatie
Jeugdvoetbal
SRC

DE VOETBAL VERENINGING SRC
SRC is op 4 september 1930 opgericht.
Onze voetbalvereniging kent drie afdelingen:
 Jeugdvoetbal
 Seniorenvoetbal (Zaterdag en Zondag)
 Zaalvoetbal
Voorts zijn er meerdere commissies met eigen taken, zoals
voetbal-, kantine-, accommodatie en sponsorcommissie.
BESTUUR
Het Bestuur van SRC bestaat uit:

Jac Vink
Mike Mooij
Nico Komen
Mariska Gouwenberg
Nicolien Ruyter
vacant

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Zaalvoetbal
Veldvoetbal

213554
216139
298521
218453
218462

De Jeugdafdeling bestaat uit:
Coördinator JO 18/19
Coördinator JO 16/17
Coördinator JO 14/15
Coördinator JO 12/13
Coördinator JO 10/11
Coördinator JO 8/9
Coördinator Champions League
Coördinator Keepers
Coördinator Bestuursdiensten
Coördinator Scheidsrechters
Coördinatie kantinediensten
Vertrouwenspersoon

Luc van Gerven
Luc van Gerven
Erik Vriezekolk
Erik Vriezekolk
Sander Bierhaalder
Joost Rovers
Joost Rovers
Ronald Cornelisse
Karin Holvast
Natasja van Kuppevelt
Nico Bellis
Karin Holvast
Paulien Knol
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0621586606
0621586606
0626130121
0626130121
0622957319
0623955890
0623955890

0613963996
0621233700

INDELING IN LEEFTIJDSGROEPEN
Vanaf het seizoen 2017-2018 hanteert de KNVB andere benamingen en spelvormen voor de
jeugdteams, zie http://www.knvb.nl/downloads/bestand/6672/knvbflyer9
Die nieuwe benaming heeft wellicht enige toelichting nodig. De oude benamingen voor de leeftijd
categorieën A t /m F zijn vervallen. Daarvoor is de benaming JO19 t/m JO8 (en MO19 enz maar
meiden spelen bij SRC gewoon samen met de jongens) in de plaats gekomen.
J staat voor ‘jongens’ en O staat voor ‘onder’. Het getal geeft de leeftijd aan. Zo wordt
bijvoorbeeld de huidige D-categorie komend seizoen JO13 (Jongens Onder 13).
De KNVB biedt de clubs binnen deze nieuwe structuur, voor hun prestatieve 1e jaars teams ook
1e jaars competities aan. Zo komen ook een aantal prestatieve 1e jaars teams uit in deze 1e jaars
competitie. De eerste jaars C in de O14 competitie en de 1e jaars D in de O12 competitie. Men
speelt in deze competitie uitsluitend tegen spelers uit hetzelfde geboortejaar. Hierdoor wordt
tijdens de wedstrijd het voetbalgedeelte belangrijker dan het fysieke deel.
Schagen en SRC vervolgen het 3e jaar van samenwerkings pilot.

SPEELTIJDEN
Mini pupillen
O-9 en O-8
O-10
O-11
O-12
O-13
O-15 en O-14
O-17 en O-16
O-19 en O-18

SKRS champions league op zondagochtend
(F pupillen) Kwart veld, 6 tegen 6, pupillen doel
(E pupillen) Half veld , 7 tegen 7, pupillen doel
(E pupillen) Half veld, 8 tegen 8, pupillen doel
(D pupillen) Half veld, 8 tegen 8, pupillen doel
(D pupillen) Heel veld, 11 tegen 11, groot doel
(C junioren)
(B junioren)
(A junioren)

2 x 20 minuten
2 x 25 minuten
2 x 25 minuten
2 x 30 minuten
2 x 30 minuten
2 x 35 minuten
2 x 40 minuten
2 x 45 minuten

WEDSTRIJDREGELS

Bij O-8 t/m O-11 (E en F pupillen) geldt geen buitenspel regel.
De O-13 (D-pupillen) spelen op een heel veld, hier geldt wel de buitenspelregel. De
corners worden bij de d-pupillen vanaf de helft van de achterlijn genomen en de
uittrappen van de keeper mogen vanaf de 16 meter lijn.
Mini pupillen spelen op een veldje van 20 x 30 meter met doelen van 3x 1 meter, er
wordt gespeeld met 4 spelers zonder keeper waardoor de spelers veel kansen krijgen
om te scoren. er mag voortdurend worden gewisseld.

CHAMPIONS LEAGUE
Met ingang van seizoen 2016-2017 is een nieuw concept gelanceerd voor de allerjongste
voetballertjes (5-6 jarigen) die door middel van een wekelijkse interne competitie op
zondagmorgen tegen de Mini’s van vv Schagen gaan voetballen.
Veel aan de bal door 4 tegen 4 opstellingen, grote doelen en in heuse shirts van Ajax, Barcelona
of Manchester. Niet ver reizen voor wedstrijdjes waarin veel gescoord kan worden (er wordt
zonder keeper gespeeld) en belangrijker is dan winnen.
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Spelregels Champions League
Aantal spelers
Een complete ploeg in het veld bestaat uit vier spelers. Gespeeld wordt zonder keeper. Wissels
zijn onbeperkt toegestaan (door wisselen).
Speeltijd
De speeltijd per speelronde bedraagt 20 minuten.
Spelbegin
Het spel begint of wordt hervat na een doelpunt, in het midden van het veld. De tegenpartij
moet hierbij een afstand van 5 meter in acht nemen.
Buitenspel
De buitenspelregel is niet van toepassing.
Strafschop
Slechts bij hoge uitzondering: de afstand is 8 meter (bij het nemen van een strafschop wordt
het doel niet door een speler verdedigd).
Achterballen en hoekschoppen
Achterballen mogen door een speler in het veld worden gebracht door middel van een pass of
door middel van een dribbel. Hoekschoppen worden normaal genomen.
Uitbal
Wanneer de bal over de zijlijn gaat, dient deze in het spel te worden gebracht door middel van
een intrap vanaf de zijlijn.
Vrije schop
Bij mini pupillen worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije schop, waarbij de
tegenstander op een minimale afstand van 5 meter staat.
Intrap
Het is niet toegestaan om direct te scoren vanuit een intrap vanaf de zijlijn of door middel van
een intrap vanaf de achterlijn.
Scheidsrechter / spelleider
Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de scheidsrechter c.q. spelleider. De
scheidsrechter c.q. spelleider beweegt zich bij het begeleiden van 4 tegen 4 aan de zijlijn (dus
niet in het veld). Hij of zij kan maar één bedoeling hebben en dat is de jongens en meisjes zoveel
mogelijk laten voetballen. Op het veldje bevinden zich alleen spelers. Coaches, begeleiders en
anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven.

SAMENWERKING MET VV SCHAGEN

Met ingang van het seizoen 2015-2016 werkt SRC samen met vv Schagen en keken wij
in een pilot met onder andere de d-pupillen en eerste jaar c-junioren of het spelplezier
groter wordt als wij gaan samenwerken. De teams nemen als mix teams deel aan de
competitie en afwisselend trainen en spelen bij SRC dan wel vv Schagen. De spelers van
SRC die in de mix teams spelen krijgen gedurende de tijd dat zij bij vv Schagen spelen
(naast een wedstrijdshirt) ook sokken en sportbroek ter beschikking gesteld.
De niet mix teams spelen en trainen het hele jaar bij SRC (dan wel vv Schagen).

SRC TENUE

Het tenue van SRC teams bestaat uit een (overwegend) groen shirt, witte broek en
groene kousen met een witte rand.
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SPELERS HOEVEN GEEN SRC-SHIRT TE KOPEN

Alle jeugdteams dragen tijdens de wedstrijden shirts die door de club aan de
betreffende teamleider zijn gegeven. Dit houdt dus in dat jeugdleden geen shirt
hoeven aan te schaffen. Spelers dienen zelf te zorgen voor voetbalschoenen, kousen en
een witte broek.

HET WASSEN VAN DE KLEDING

Het is gebruikelijk dat de teamleider de tas met shirts na afloop van de wedstrijd
meegeeft met een van de spelers om thuis te laten wassen. Deze speler neemt de tas
met gewassen en gevouwen shirts weer mee naar de volgende wedstrijd.
Als in reserveshirts gespeeld is dient deze set ook door het betreffende team
gewassen te worden en zo snel mogelijk terug bezorgd worden.

MEISJES

Ook meisjes kunnen jeugdlid worden van SRC. Zij kunnen tot hun zeventiende jaar in
gemengde teams spelen. SRC kiest er vooral voor om, conform het advies van de KNVB,
de meiden/meisjes met de jongens samen te laten voetballen.

VERVOER EN VERTREK NAAR UITWEDSTRIJDEN

Het vervoer naar uitwedstrijden geschiedt in auto’s van ouders vanaf de parkeerplaats
bij de SRC-velden. Doorgaans zijn er meerdere ouders die met hun auto’s met hun
kinderen meegaan. Bij uitwedstrijden wordt in het wedstrijdprogramma de vertrektijd
vermeld.
Bij uitwedstrijden op het voetbalveld van v.v. Schagen dient men op eigen gelegenheid
naar het sportcomplex van v.v. Schagen te gaan.
Uitwedstrijden Texel
In sommige competities zijn ook voetbalverenigingen uit Texel ingedeeld en zullen
uitwedstrijden op Texel ingepland worden. . Bezoekende teams moeten zelf voor de overtocht
naar Texel en vervoer op Texel zorgen. De teams hoeven de kosten voor het vervoer overigens
niet zelf te dragen, wij hebben passen voor de overtocht. De passen zijn op vrijdagavond op te
halen bij Nico Komen, Vliedlaan 1 te Schagen, graag uiterlijk maandagavond weer terug zodat ook
andere teams de passen kunnen gebruiken. SRC heeft passen voor maximaal 4 auto’s (als het
even kan met 3 auto’s graag) per team voor de overtocht.

AFBERICHTEN

Wie door ziekte of anderszins is verhinderd mee te doen aan de wedstrijd, dient dit
tijdig aan de leider van het team door te geven.

AFGELASTINGEN
 Algehele afgelastingen.

Soms wordt het gehele voetbal programma door de KNVB afgelast. Dit wordt dan
via de radio en televisie bekend gemaakt (op de televisie via teletekst pagina 603).
Alle jeugdteams ressorteren onder categorie 3 (jeugdvoetbal) van het district
(West 1).
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Afgelasting door de KNVB-consul.

Als het programma niet door de KNVB is afgelast, kan de KNVB-consul na keuring
van de velden besluiten tot afgelasting van de wedstrijden van de betreffende
thuisverenging.
Wat te doen bij twijfel over het wel of niet doorgaan?
 Dit wordt ook zichtbaar op www.vvsrc.nl veldprogramma, je kunt ook de SRC app
downloaden via de appstore of google playstore. Als je je registreert als lid van
een bepaald team krijg je automatisch een bericht bij afgelasting.

WINTERSTOP

Tijdens de competitie houdt de KNVB een winterstop. Voor teams worden er dan geen
wedstrijden geprogrammeerd. De winterstop begint voor alle teams vóór de
Kerstdagen. De A, B en C junioren vervolgen medio januari de competitie. De D-pupillen
hervatten begin februari het veldprogramma en de E en F pupillen beginnen in het
eerste weekeinde van maart weer op het veld.

ZAALCOMPETITIE VOOR D, E, F PUPILEN TIJDENS DE WINTERSTOP

Tijdens de winterstop doen alle voetbal verenigingen in de regio Schagen mee aan een
zaalcompetitie. Iedere zaterdag in januari en februari spelen de D, E en F pupillen dan
zaalvoetbalwedstrijden in sporthallen in de omgeving.
Tijdens deze zaalcompetitie worden alle teams gesponsord, zodat er aan de spelers
geen extra contributie wordt gevraagd.

VOETBALPROGRAMMA

Het voetbal programma voor alle SRC-teams staat vermeld :
- op het publicatiebord achter het raam van de SRC kantine
- op internet op de SRC clubsite WWW.VVSRC.NL
- via de SRC app verkrijgbaar voor IOS en Android

PUPIL VAN DE WEEK

Bij iedere thuiswedstrijd in de competitie van het eerste zondagelftal van SRC worden
2 E-pupillen uitgekozen om rondom die wedstrijd aanwezig te zijn als Pupil van de
Week. E.e.a. wordt geregeld door de afdeling zondagvoetbal

LEIDERS

Bij ieder team hoort uiteraard een leider. In bijna alle gevallen is dat een ouder van
een van de spelers. Wij streven ernaar dat ieder team ook een tweede (hulpleider)
heeft. De leider van de pupillenteams wordt bij thuiswedstrijden gevraagd om als
(onpartijdige) scheidsrechter te fungeren. Het is NIET de bedoeling om dan als
scheidsrechter het team te gaan coachen.
Van de leiders van de E en F pupillen wordt verwacht dat zij na afloop van iedere
uitwedstrijd de uitslag doorbellen naar de betreffende coördinator.
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ACTIVITEITEN

SRC organiseert voor de jeugdleden ook allerlei activiteiten.

Eind november / begin december is er een Sinterklaasfeest voor alle F-pupillen.

In de Kerstvakantie is er een zaalvoetbaltoernooi in de Groeneweg voor alle E en
F pupillen.

In januari en februari nemen alle E en F teams deel aan de zaalcompetitie in het
rayon Schagen.

In de maand mei is er een strijd om de Carry Verduin Penalty Bokaal, waaraan alle
D, E en F pupillen mogen deelnemen.

In de maand mei is er een sport logeerkamp voor alle D pupillen van SRC.

Eerste Pinksterdag is er de SRC-Familiedag waaraan alle A, B en C junioren mogen
deelnemen.

Alle jeugdteams nemen op het einde van het seizoen deel aan één of meerdere
toernooien.

KANTINEDIENSTEN.

De algemene ledenvergadering heeft in het verleden vastgelegd dat seniorleden bij toerbeurt
kantinediensten dienen te verrichten.
Voor jeugdleden zullen ouders eveneens per toerbeurt ingeroosterd worden.

VERTROUWENSPERSOON

SRC wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich
op plezierig wijze met voetbal kan bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om zaken als
pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen.
Maar stel nu dat ….
Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Er
zijn verschillende mogelijkheden hoe je hiermee om kunt gaan. Meestal kan dit het beste worden
besproken met een begeleider, commissielid of bestuurslid. Soms blijkt deze stap toch te groot
te zijn. In een dergelijk uitzonderingsgeval kan een vertrouwenspersoon de helpende hand
bieden. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en zal alles wat hem of haar ter ore komt
vertrouwelijk behandelen.
Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding
hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering of
bemiddeling, of tot hulp bij het zetten van de eerste stappen naar professionele ondersteuning.
Het nemen van maatregelen in de vereniging is overigens een zaak van het bestuur, niet van de
vertrouwenspersoon.
Reglement vertrouwenspersoon
• Het bestuur van SRC wijst minimaal één persoon aan die de functie van vertrouwenspersoon
voor de vereniging zal vervullen.
• Hij1 hoeft geen lid van de vereniging te zijn dan wel te worden.
• Hij mag niet als lid worden geschorst of geroyeerd naar aanleiding van een actie die hij
vanuit zijn functie als vertrouwenspersoon onderneemt. Een uitzondering is als de betreffende
actie ingaat tegen de reglementen en statuten van de vereniging of tegen zijn taakomschrijving.
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Waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij gelezen worden
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• Hij mag alleen uit zijn functie worden ontheven met eigen instemming of op eigen verzoek,
tenzij zijn handelen ingaat tegen de reglementen en statuten van de vereniging of tegen zijn
taakomschrijving.
• Hij krijgt de mogelijkheid om zich op kosten van de vereniging te bekwamen in zijn functie, dit
na overleg met het bestuur.
• Hij geeft jaarlijks voor 1 oktober het aantal meldingen over ongewenst gedrag door aan het
bestuur. De secretaris neemt dit op in het jaarverslag.
• Bestuursleden en vrijwilligers die in eerste instantie worden benaderd met een ernstig
probleem rond ongewenst gedrag worden verzocht om de melder te wijzen op het bestaan van
een vertrouwenspersoon.
Taakomschrijving vertrouwenspersoon
• Hij is aanspreekbaar voor problemen rond ongewenst gedrag voor onze leden, ouders,
vrijwilligers en werknemers.
• Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: pesten, agressie en geweld,
discriminatie en seksuele intimidatie.
• Hij gaat een eerste gesprek aan, beantwoordt vragen en verwijst naar hulpinstanties.
• Indien nodig stelt hij een plan van aanpak op, bemiddelt hij en onderzoekt hij. Dit alles in
overleg met de melder.
• Hij begeleidt de melder in het verdere verloop en bij eventuele aangifte bij de politie.
• Hij stelt bestuursleden en derden alleen met toestemming van de melder op de hoogte
van het probleem en de aanpak.
• Hij behandelt meldingen in vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is
gegarandeerd.
• Hij houdt van alle meldingen een eenvoudige rapportage bij.
• Hij adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken rond ongewenst gedrag en hoe
dit is te voorkomen.

KANJERS IN DE SPORT

In november en december 2012 hebben trainers en coaches van SRC een training gevolgd
volgens de kanjermethode. Het is een methode die gericht is op het vergroten van het
zelfvertrouwen, het versterken van de teamspirit en het omgaan met conflicten.
Heel nuttig in deze tijd waarin het plezier in de sport wel eens erg onder druk staat door de wil
om te winnen. Wij als SRC vinden plezier en sportief gedrag net zo belangrijk. Met de
kanjersmethode maakt de vereniging duidelijke afspraken over hoe we omgaan met
probleemgedrag en conflicten. Deze afspraken gelden niet alleen voor de trainers en begeleiders
maar ook voor de ouders.
Eigenlijk is het heel simpel en zijn er maar 6 kanjerafspraken waar we ons aan gaan houden.

1 WE HELPEN ELKAAR
2 WE VERTROUWEN ELKAAR
3 WE LACHEN ELKAAR NIET UIT
4 NIEMAND SPEELT DE BAAS
5 NIEMAND DOET ZIELIG
6 WE HEBBEN RESPECT VOOR ONSZELF EN ELKAAR
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ELKAAR HELPEN is in iedere teamsport de basis voor een goede samenwerking binnen een
team, samen de training uitzetten en weer opruimen. Maar ook elkaar helpen om te winnen of een
verlies te verwerken.
WE VERTROUWEN ELKAAR, als je elkaar niet kunt vertrouwen kun je ook niet samenwerken. Er
ontstaat dan geen goede sfeer in het team. Dus zorg dat je te vertrouwen bent en durf te
vertrouwen
WE LACHEN ELKAAR NIET UIT, lachen en plezier maken in de sport is het allerbelangrijkste,
maar we lachen elkaar niet uit dat geeft een onveilig gevoel. De trainer bewaakt de grens.
NIEMAND SPEELT DE BAAS, als een iemand de baas gaat spelen ontstaan er al snel problemen ,
in een teamsport kan dat niet.
NIEMAND DOET ZIELIG, als iets niet lukt is dat niet erg maar blijf daar niet in hangen, ga er
iets aan doen
WE HEBBEN RESPECT VOOR ONSZELF EN DE ANDEREN, je geeft respect en je verdient
respect niet alleen voor jezelf maar ook voor de scheidsrechter ,tegenstanders ,coaches
,grensrechter .
GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN
Deze kanjerafspraken moeten inhoud gegeven worden en niet alleen door de spelers maar door
iedereen dus ook door de ouders, bestuurders, supporters , trainers en coaches. Supporters zijn
ook belangrijk! Aanmoedigen is prima , maar hanteer ook de kanjerafspraken, blijf positief.
Samen gaan we ervoor zorgen dat SRC een echte kanjervereniging word, als we ons aan deze 6
afspraken houden zal dat zeker lukken. Kortom sportiviteit en respect draagt op een positieve
manier bij aan ons imago!
CONTRIBUTIE
CONTRIBUTIE SEIZOEN 2018/2019
Categorie
contributie
SENIOR (Dames/heren)
€ 188,00
O-19 en O-18 (A JUNIOR)
€ 162,00
O-17 en O-16 (B JUNIOR)
€ 152,00
O-15 en O-14 (C JUNIOR)
€ 142,00
O-13 en O-12 (D PUPIL)
€ 132,00
O-11 en O-10 (E PUPIL)
€ 122,00
O-9 en O-8 (F PUPIL)
€ 112,00
MINI PUPIL
€ 96,00
ZAAL SENIOR (Dames/heren)
€ 90,00
ZAAL JUNIOR A
€ 85,00
ZAAL JUNIOR B
€ 75,00
ZAAL JUNIOR C
€ 60,00
ZAAL JUNIOR D
€ 60,00
VELD/ZAAL SENIOR
€ 296,00
VELD/ZAAL JUNIOR A
€ 237,00
VELD/ZAAL JUNIOR B
€ 227,00
VELD/ZAAL JUNIOR C
€ 202,00
VELD/ZAAL JUNIOR D
€ 192,00
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ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail, sms
en/of per post zal ClubCollect u betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link in
de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde
omgeving kunt u aangeven op welke manier u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen een
betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische
incasso, maar bij een betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via automatische
incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvangt u altijd een
aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat u altijd op de hoogte bent. Op uw
persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een
bepaalde factuur.

BESTUURSDIENST SRC.

Ook wij kunnen bij SRC niet zonder vrijwilligers , de jeugd is ook deels afhankelijk van de inzet
van vrijwilligers. Het spreekwoord luidt dan ook nog steeds vele handen maken licht werk.
Die vele handen zijn er zeker nodig bij een vereniging die het de jeugd zoveel mogelijk naar het
zin probeert te maken. Een van die taken is o.a. de bestuursdienst. Wij draaien de
bestuursdiensten in een ochtend- en middagdienst .
De ochtenddienst begint om 8.30 en duurt tot 13.00 uur
De middagdienst begint om 12.30 en duurt tot 17.00 uur
Wat houdt de bestuursdienst precies in :
* Openen van de kleedkamers en de deur van de bestuursdienstkamer .
* U ontvangt de bezoekende verenigingen en wijst hen naar de toegewezen kleedkamers (de
indelingen van de kleedkamers en velden vindt U overigens op het bord voor het raam).
* Begeleiders en scheidsrechters ontvangen van u een scheidsrechtersfluitje en
een wedstrijdbal. De wedstrijdballen liggen in de eerste kast links na de toegangsdeur van de
bestuursdienst .
* U zorgt dat de scheidsrechters na afloop of onder de rust wat te drinken (dit wordt overigens
door SRC aangeboden) .
* U zorgt ervoor dat voor de begeleiders koffie klaar staat.
* U noteert de uitslagen van de E en F pupillen op het speciale daarvoor bestemde
wedstrijdformulier .
* Voor de overige teams controleert U of de wedstrijdformulieren juist zijn ingevuld .
* U zorgt ervoor dat, met behulp van de begeleiders de pupillendoeltjes aan de kant worden
gezet.
* U zorgt ervoor dat de vlaggen (KNVB , SRC , Nederlandse vlag ) worden opgehangen .
* U zorgt ervoor dat de kleedkamers er verzorgt uitzien , de begeleiders na de wedstrijden
proberen de boel een beetje op te ruimen.
* Na afloop sluit U alles af en brengt de sleutel bij desbetreffende medewerker.
Kortom een veelzijdige taak die u kennis laat maken met alle facetten van de vereniging. Voor
info kunt u terecht bij Karin Holvast of Geert Elting
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Binnen de VV SRC gebeurt alles op vrijwillige basis: het trainen (met uitzondering van de
selectie) en het begeleiden van spelers, het fluiten van wedstrijden, het ontvangen van
bezoekende teams en het schoonhouden van de accommodatie.
De kantinediensten worden gedraaid door vrijwilligers en ook het maken en bezorgen van ons
clubblad en het werven van sponsors is vrijwilligerswerk. Kortom, onze vereniging kan niet
zonder haar vrijwilligers want zonder hen zou er niet wekelijks gevoetbald en getraind kunnen
worden.
SRC beschikt gelukkig over een omvangrijke hoeveelheid vrijwilligers.
Maar liefst 250 zijn er op de bovenstaande gebieden al actief maar wij zijn constant op zoek
naar nieuwe vrijwilligers voor de vele taken.
Wij willen ook de maatschappelijke stage van de middelbare school aangrijpen om taken te
vervullen. Het mes snijdt zo aan 2 kanten, SRC kan haar vacatures opvullen en de scholieren
krijgen de kans om in een leuke (en voor een aantal ook vertrouwde omgeving) taken te vervullen.
Uiteraard krijg je voldoende instructie en begeleiding bij de uitvoering van je vrijwilligerstaken.
Voor het lopen van maatschappelijke stage hebben wij de volgende mogelijkheden:
- Assistent-jeugdtrainer
- Jeugdscheidsrechter
- Kantinedienst
Voor meer informatie, kijk op de website van SRC, WWW.VVSRC.NL of neem contact op via
stage@vvsrc.nl

ZAALVOETBAL

Bij SRC kun je niet alleen op het veld voetballen, SRC heeft ook een zaalafdeling met teams die
in de C, B en A-categorie voetballen. De wedstrijden worden georganiseerd door de SZVV en
worden op doordeweekse avonden in sporthallen in de regio gespeeld. Voor meer informatie kan
contact gezocht worden met Nicolien Ruyter-Jonker via email naar zaal@vvsrc.nl

SPONSORING

Niet alle teams van SRC hebben een shirtsponsor. Mocht u een team willen sponsoren neem dan
contact op met de sponsorcommissie, sponsors@vvsrc.nl

SCOUTING

Op de Nederlandse velden zijn vele scouts van vele clubs actief. Soms tonen deze in meer of
mindere mate interesse en willen ze mogelijk in contact met de ouders / verzorgers van de
betreffende speler komen. Hiervoor moeten wij uw contactgegevens afstaan.

AFSLUITEND.

Mocht u verder nog informatie wensen over SRC dan kunt u contact opnemen met
de desbetreffende coördinator of bestuursleden, zie pagina 2.
Wij wensen u veel voetbalplezier bij SRC
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