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DE VOETBAL VERENINGING SRC
SRC is op 4 september 1930 opgericht.

Onze voetbalvereniging kent drie voetbalafdelingen:
• Jeugdvoetbal
• Seniorenvoetbal (vrouwen en mannen)
• Zaalvoetbal
Voorts zijn er andere commissies met eigen taken zoals
Facetcommissie, accommodatiecommissie en sponsorcommissie.

kantinecommissie,

BESTUUR
Het Algemeen Bestuur van SRC bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Seniorenvoetbal
Jeugdvoetbal
Zaalvoetbal

Jac Vink
Mike Mooij
Nico Komen
Hans Kok
Wybo Nijdam
Leo de Kort

213554
216139
298521
296012
295843
214099

De ledenadministratie van de vereniging wordt door Hans Kok (296012) gevoerd.
Het seniorenbestuur bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Coördinator selectie
Coördinator lagere elftallen
Coördinator Zaterdag
Coördinator vrouwen
Materiaalzaken

Hans Kok
Erwin Dijkstra
Lode Pesch
Jasper van Dijke
Tim Bijpost
Linda Dirven
Pé Kok en Rob Arxhoek

296210
216131
06 2783 6244
06 3036 1786
06 1336 8232

De selectie wordt gevormd door zondag 1 en 2. De lagere teams bestaan uit zondag 3, 4,
5 en 6. Op de zaterdag is één selectie team, Zaterdag 1, actief welke uitkomt in de 4e
klasse. Zaterdag 2 speelt in de 6e klasse. Het dameselftal van SRC voetbalt op zondag
en komt uit in de 5e klasse KNVB.
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De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor de teams om zaken (zoals
trainingsfaciliteiten, materialen en indelingen) binnen het seniorenbestuur aan de orde
te stellen.
ELFTALINFORMATIE
Team

Trainer

Zondag 1

Fred Dekker

Zondag 2

Zondag 3

Zondag 4

Zondag 5

Zondag 6

Zaterdag 1

Aanvoerder
Coach
Begeleider (C)
Jeroen Wijnker
Fred Dekker
Vakant

(A) Vlagger
(B)

Trainingsdata

(A) Dirk Wijnker Dinsdag en donderdag
(B)
van 20.00 tot 21.30
(C)
uur.
Kunstgras
@ (A)
Leo de Kort
Dinsdag en donderdag
Michel Stikfort (B)
van 20.00 tot 21.30
@ (C)
uur.
Kunstgras
Ewald Veenboer (A)
Dinsdag en donderdag
van 20.00 tot 21.30
uur. B-veld
Jasper
van Jasper van Dijke
Dinsdag en donderdag
Dijke
(A)
van 20.00 tot 21.30
uur. B-veld
Jasper
van Tim Verbeek (A)
Dinsdag en donderdag
Dijke
van 20.00 tot 21.30
uur. B-veld
Jurre Pannekeet
Dinsdag en donderdag
van 20.00 tot 21.30
uur. B-veld
Rene Schop
@
Maandag en woensdag
van 20.00 tot 21.30
uur. A-veld

Zaterdag 2

Jasper
Dijke

van Jan Ligthart (A)

Vrouwen

David Dreese

Linda Dirven (A)
David Dreese (B, C)

Dinsdag en donderdag
van 20.00 tot 21.30
uur. B-veld
Woensdag van 20.00
tot
21.30
uur.
Kunstgras

COMMUNICATIE
Driemaal per jaar (start/midden/eind van het seizoen) organiseert het seniorenbestuur
een overleg met aanvoerders/begeleiders van de lagere elftallen om de gang van zaken
gezamenlijk te bespreken. Voor de selectie is een spelersraad ingesteld waarmee het
seniorenbestuur tweemaandelijks overlegd.
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CONTRIBUTIE
De contributie van seniorenleden (veld) moet voor de aanvang van het nieuwe seizoen
volledig in één termijn worden betaald, omdat SRC al bij aanvang van het nieuwe seizoen
de bondscontributie dient
af te dragen
aan
de KNVB.
Afwijkende
termijnen/betalingsregelingen kunnen in overleg met de penningmeester c.q.
ledenadministrateur besproken worden.
Bij de senioren wordt een onderscheid gemaakt tussen voltijd en deeltijdleden.
Deeltijdleden betalen een lagere contributie en mogen maximaal 12 wedstrijden per
seizoen spelen (beker en competitie). De coördinator lagere elftallen en de aanvoerder
zien hier samen op toe. Voor het overige hebben voltijd- en deeltijdleden dezelfde
rechten en plichten.
Voor de inning van de contributie maakt SRC bij voorkeur gebruik van een machtiging
voor een automatische incasso. Er worden geen acceptgirokaarten meer uitgereikt en de
leden dienen zelf zorg te dragen voor tijdige betaling.
Categorie
Voltijd seniorleden
Deeltijd seniorleden

Contributie met
machtiging
€ 145
€ 75

Contributie zonder
machtiging
€ 147,50
€ 77,50

SRC TENUE
Het tenue van SRC teams bestaat uit een (overwegend) groen shirt, witte broek
en groene kousen met een witte rand.
SPELERS HOEVEN GEEN TENUE TE KOPEN
Dankzij een actieve sponsorcommissie worden de volledige tenues van alle seniorenteams
door de vereniging aangeschaft. Spelers dienen zelf te zorgen voor voetbalschoenen en
een tas.
HET WASSEN VAN DE KLEDING
De tenues van de selectieteams worden centraal gewassen.
Het is gebruikelijk dat de aanvoerders van de overige teams de tas met shirts na afloop
van de wedstrijd meegeeft aan één van de spelers om die thuis te laten wassen. Deze
speler neemt de tas met gewassen en gevouwen shirts/broeken/kousen weer mee naar
de volgende wedstrijd.
VROUWEN
Voor de SRC vrouwen en hun tegenstanders is een speciale kleedaccommodatie
ingericht.
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VERVOER EN VERTREK NAAR UITWEDSTRIJDEN
Het vervoer naar uitwedstrijden geschiedt in auto’s van spelers en begeleiders vanaf de
Parkeerplaats bij de SRC-velden. Bij uitwedstrijden wordt in het wedstrijdprogramma
op WWW.MIJNCLUB.NU 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.
Bij uitwedstrijden op Texel kan de aanvoerder resp. begeleider van het team een
voorschot bij de penningmeester opvragen (hiervoor gelden vaste bedragen). Uiterlijk
maandag volgend op de wedstrijddag dienen nota’s en het eventuele retourgeld weer bij
de penningmeester te worden afgedragen.
AFBERICHTEN
Wie door ziekte of anderszins is verhinderd mee te doen aan de wedstrijd,
dient dit tijdig aan de begeleider resp. aanvoerder van het team door te geven.
AFGELASTINGEN
1. 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 selectieteams ressorteren onder categorie A van het
district West 1, alle overige seniorenteams onder categorie B.
2. Afgelastingen 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? Kijk op:
• pagina 180 van de Kabeltektst (teletekst achter Schagen FM TV)
• WWW.VVSRC.NL
• WWW.MIJNCLUB.NU
VOETBALPROGRAMMA
Het voetbal programma voor alle SRC-teams staat vermeld :
• op internet op de SRC clubsite WWW.VVSRC.NL.
• op pagina 180 van de kabeltekst achter Schagen FM TV
• op het publicatiebord achter het raam van de SRC kantine
• op WWW.MIJNCLUB.NU
De laatste programmawijzigingen zijn te vinden op clubsite, die de meest actuele
programma informatie bevat. De kabeltekstpagina’s volgen de laatste wijzigingen met
een kleine vertraging.
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SRC OP DE TELEVISIE
Op pagina 180/181 van de Kabeltekst (teletekst achter Schagen FM TV) heeft
SRC 10 bladzijden beschikbaar voor informatie naar de leden. Kijk hier voor
programma (wijzigingen), afgelastingen, uitslagen en ander nieuws.
PUPIL VAN DE WEEK
Bij iedere thuiswedstrijd in de competitie van het eerste zondagelftal van SRC
worden 2 E-pupillen uitgekozen om bij die wedstrijd aanwezig te zijn als
Pupil van de Week. De jeugdcommissie geeft de namen van de E-pupillen door aan de
seniorencommissie die vervolgens de E-pupillen een uitnodiging verstuurt met nadere
informatie over het programma tijdens de wedstrijddag.
ACTIVITEITEN
Om de teambuilding te versterken worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals
klaverjas drives en seizoensafsluiting.
KANTINEDIENSTEN
De algemene ledenvergadering heeft besloten dat seniorleden bij toerbeurt
kantinediensten dienen te verrichten. Elk team benoemt een speler die voor een seizoen
het kantinerooster voor zijn team opstelt en voor dat seizoen het aanspreekpunt voor
de kantinecommissie is. De data waarop een team kantinediensten moet draaien worden
door de kantinecommissie doorgegeven.
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.
Afsluitend.
Mocht je verder nog informatie wensen over SRC dan kunt je contact opnemen met de
desbetreffende coördinator of bestuursleden, zie pagina 2.

Wij wensen u veel voetbalplezier bij SRC
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