
 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieboekje 

 

v.v. Zwaluwen Vlaardingen 



 

Voorwoord 
 

Geweldig! Je bent lid (geworden) van v.v. Zwaluwen Vlaardingen of overweegt dit. Om meer inzicht te 

geven in onze vereniging verzoeken wij je de reglementen welke gelden binnen onze vereniging goed 

door te nemen.  

Voetbalvereniging Zwaluwen is opgericht op 5 september 1935 in Vlaardingen. De club is gelegen aan 

de Zwaluwenlaan 500.  

v.v. Zwaluwen is actief bezig met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Dit is 

voor ons de manier om iets terug te geven aan de samenleving. Er wordt daarmee expliciet gewerkt 

aan onze positie in de maatschappij als sportvereniging. 

Onze insteek is dat nieuwe jeugdleden, samen met hun ouders/verzorgers, eerst een intakegesprek of 

informatieavond krijgen waarbij de wederzijdse verwachtingen helder worden gemaakt. 

In dit informatieboekje maken wij daarnaast duidelijk hoe de club georganiseerd is, waar informatie 

kan worden opgehaald en bij wie je moet zijn met bepaalde vragen.  

Mocht je na het lezen van dit boekje nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met de 

(jeugd)coördinatoren dan wel met het verantwoordelijke bestuurslid.  

Ook op onze website (www.vvzwaluwen.nl) is veel informatie te vinden. Uiteraard gaat er niets boven 

persoonlijk contact en we nodigen je daarom dan ook van harte uit om vooral het gesprek met ons aan 

te gaan. 

Wij wensen jullie heel veel (sport)plezier toe! 

Het bestuur 
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1. Het lidmaatschap 
 

1.1 Aanmelden 
Inschrijven kan via het aanmeldformulier welke te vinden is op de website van v.v. Zwaluwen: 

www.vvzwaluwen.nl/aanmelden . De aanmelding geschiedt door invulling en dagtekening van het 

aanmeldingsformulier. Voor jeugdleden moet het formulier uiteindelijk altijd ondertekend worden 

door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vragen dat de in het formulier verstrekte 

gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 

Nieuwe (jeugd)leden komen in eerste instantie in aanmerking voor een voorlopig lidmaatschap en 

kunnen deelnemen aan proeftrainingen. De duur van het voorlopige lidmaatschap is maximaal 3 

weken en kost € 17,50. Het doel van deze proefperiode is om van beide kanten te bekijken of een 

speler/speelster bij v.v. Zwaluwen qua normen en waarden op de juiste plek is.  

De proeftrainingen worden bij de reguliere elftallen gebruikt om te bepalen in welk elftal het nieuwe 

lid geplaatst kan worden. Toezeggingen kunnen niet gedaan worden. De indelingen worden bepaald 

door overleg tussen jeugd- coördinatoren, leid(st)ers en  train(st)ers. Onze insteek is dat nieuwe 

(jeugd)leden samen met hun ouders/verzorgers eerst een intakegesprek of informatieavond krijgen 

waarbij de wederzijdse verwachtingen helder worden gemaakt. 

Ook worden de normen en waarden besproken. Binnen  drie weken wordt besproken of de 

speler/speelster in aanmerking komt voor een definitief lidmaatschap. 

Wanneer leden gedurende het seizoen instromen, wordt tot en met 31 december van ieder jaar het 

volledige contributiebedrag berekend. Na deze datum zal het contributiebedrag naar rato berekend 

worden. 

Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, 

worden aangemeld bij de KNVB. 

 

1.2 Opzegging van het lidmaatschap  
Opzeggingen van het lidmaatschap dienen vóór 1 juni ingediend te worden Dit kan alleen door dit bij 

de ledenadministratie kenbaar te maken door middel van het opzegformulier. Dit formulier is te vinden 

op de website van v.v. Zwaluwen.  Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het 

einde van het dan lopende seizoen en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 

In geval van opzeggingen gedurende het seizoen, is het lid gehouden de gehele contributie voor het 

lopende seizoen te voldoen. Restitutie van betaalde contributiegelden is niet mogelijk. Alleen bij 

calamiteiten kan het bestuur hiervan afwijken. Ook kan het bestuur op individuele basis beslissen over 

de te nemen maatregelen, welke mogelijk kunnen leiden tot royement van het lid. Daarnaast zal er 

geen overschrijving mogelijk zijn naar een andere vereniging indien niet alle zaken correct afgehandeld 

zijn. Te denken valt hierbij aan kleding retour, openstaande contributie en dergelijke. 

 

1.3 Vrijwilligersbijdrage 
Onze vereniging kan niet bestaan en functioneren zonder vrijwilligers. Zonder train(st)ers, leid(st)ers 

en scheidsrechters kan er niet gevoetbald worden, zonder barpersoneel kan de kantine niet open voor 

een drankje & hapje en zonder actieve leden kunnen veel gezellige activiteiten niet georganiseerd 

worden. Kortom, samen zorgen we ervoor dat de vereniging kan functioneren voor en door leden. Om 

ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst alle activiteiten kunnen blijven uitvoeren, is er een 



vrijwilligersbeleid opgesteld. Het vrijwilligersbeleid beoogt het waarborgen van een structurele en 

optimale bezetting van de verschillende functies binnen onze vereniging.  

Wij vragen dan ook ieder nieuw lid om een vrijwilligerstaak op zich te nemen.  Kan of wil het lid dit 

niet, dan kan men de taak afkopen voor een bedrag van € 20,00. Dit bedrag wordt bij de contributie in 

rekening gebracht bij alle spelende leden (dus niet de ondersteunende leden). De invoering van deze 

zogenoemde vrijwilligersbijdrage is in de Algemene Ledenvergadering van 2014 door de leden akkoord 

bevonden. De bijdrage wordt tegelijk met de basiscontributie geïnd.  Jaarlijks zal de hoogte van de 

vrijwilligersbijdrage worden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. 

 

1.3.1 Bepalingen Vrijwilligersbijdrage 
Ieder spelend lid betaalt € 20,00 per seizoen. Echter, per gezin of huishouden hoeft slechts 1 maal de 

vrijwilligersbijdrage te worden betaald en dus ook maar 1 maal een taak te worden uitgevoerd. Dit 

geldt alleen voor leden die voetballen in de secties JO15/MO15 of jonger. Vanaf de JO16-sectie en 

hoger, moet iedereen de vrijwilligersbijdrage betalen. 

Ieder lid die een vrijwilligerstaak op zich neemt, betaalt geen vrijwilligersbijdrage. Hiervoor moet men 

tenminste 8 uur aan onbetaald vrijwilligerswerk verricht hebben bij de vereniging. In dergelijk geval 

wordt de vrijwilligersbijdrage verrekend met de facturering van het contributiebedrag van het 

volgende seizoen. Alléén in geval men vrijwilligerswerk heeft verricht en het lidmaatschap opzegt, zal 

het bedrag per bank worden uitgekeerd. 

Na aanmelding voor een vrijwilligerstaak, bepaalt het bestuur, dan wel de vrijwilligers-coördinator, wie 

in aanmerking komt voor de invulling van een bepaalde taak of functie. Als een lid zich aanmeldt als 

vrijwilliger maar er geen taak beschikbaar is, dan ontslaat hem/haar dat niet van de verplichting de 

bijdrage te betalen. Het bestuur is wel verplicht een alternatieve taak aan te bieden. Een taak kan 

worden uitgevoerd door het spelend lid zelf of door een plaatsvervanger. 

Voor het uitvoeren van een vrijwilligerstaak dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden 

overlegd aan v.v. Zwaluwen. 

Voor een gedetailleerde beschrijving over de vrijwilligersbijdrage verwijzen wij naar de website 

onderdeel “Lidmaatschap- en contributiebepalingen v.v. Zwaluwen”. 

 

1.4 Contributie 
De leden en donateurs zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie d.m.v. een incasso 

via NIKKI. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld met de leden tijdens de algemene 

ledenvergadering. Verhogingen buiten de indexering worden ook door de algemene vergadering 

vastgesteld.  

Het jaarlidmaatschap geldt tot wederopzegging en een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van ieder 

seizoen. Het bestuur van v.v. Zwaluwen heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van 

de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI met ingang van seizoen 2020 – 2021. 

NIKKI is een dienstverlener met 25 jaar ervaring met contributie inning voor sportverenigingen. NIKKI 

start in augustus met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen. Dit betekent dat alle 

contributie facturering en inning via NIKKI verloopt. Concreet betekent deze samenwerking met NIKKI 

dat zij de contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Er zijn per seizoen twee betaal mogelijkheden: 

• 1 termijn In één bedrag voor het gehele jaar, uiterlijk voor 1 september van ieder jaar. 



• 10 termijnen - Met iDEAL betaling in de maanden augustus tot en met mei van ieder jaar. 

Elk lid ontvangt in augustus de eerste e-mail van NIKKI, waarin je kunt kiezen tussen de 

betaaltermijnen: 

Kies je voor betaling in 1 termijn, dan ontvang je één e-mail met hierin de iDEAL-betaallink voor de 

betaling van de eerste en enige termijn. Dat is het enige contact moment dat je met NIKKI zult hebben. 

Wanneer je de contributie in 1 termijn voldoet, vervallen de administratiekosten. 

Kies je voor betaling in 10 termijnen, dan ontvang je een e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor 

de betaling van de eerste termijn van de totaal te betalen contributie van het komende seizoen die 

verdeeld wordt over 10 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvang je iedere maand een nieuwe e-

mail voorzien van een iDEAL-betaallink om je betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende 

termijnen. Bij betaling van de contributie in 10 maandelijkse termijnen worden administratiekosten in 

rekening gebracht. 

Er is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse 

termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van  de contributie, met een maximum 

van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer je in maandelijkse 

termijnen betaalt. Mocht je ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij je door naar de 

website van NIKKI: www.nikki.nl. 

Wanneer je in augustus geen bericht hebt ontvangen van NIKKI, verzoeken wij je een e-mail te sturen 

naar vvzwaluwen@nikki.nl . Stuur in deze e-mail altijd je juiste persoonsgegevens (naam, postadres, 

e-mailadres en  telefoonnummer) mee en laat in je e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging 

je lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de inning van contributiegelden verzorgt. 

Indien de contributie na twee rondes niet is betaald, wordt het lid aangeschreven om deze betaling zo 

spoedig mogelijk te voldoen. In het geval dat de betaling wederom niet kan plaatsvinden, zal aan het 

lid een nota voor het gehele of het resterende gedeelte van het seizoen worden gezonden verhoogd 

met een bedrag aan administratiekosten. Deze nota dient binnen één maand te worden voldaan. 

Indien betaling niet binnen de genoemde termijn heeft plaatsgevonden, zal het bestuur een beslissing 

nemen. 

Voor verdere bepaling betreffende de het lidmaatschap & contributie verwijzen wij je naar  

www.vvzwaluwen.nl/over-zwaluwen/lidmaatschap-contributie 

De contributies kunnen jaarlijks, zonder dat daarvoor goedkeuring van de algemene ledenvergadering 

nodig is, worden verhoogd conform het prijsindexcijfer van het CBS. 

 

1.5 Zwaluwen ClubCard 
Ieder lid heeft recht op een Zwaluwen ClubCard. Met deze ClubCard heb je gratis toegang tot de 

thuiswedstrijden van het 1e elftal en bovendien kun je deze ClubCard als betaalmiddel gebruiken voor 

de consumpties in de kantine. Meer informatie over deze ClubCard vind je op onze website onder 

“ClubCard”. Het aanvragen van een ClubCard kan per e-mail op ClubCard@vvzwaluwen.nl . Bij vragen 

over de ClubCard kun je een e-mail sturen naar ditzelfde e-mail adres. 

  

http://www.vvzwaluwen.nl/over-zwaluwen/lidmaatschap-contributie
mailto:ClubCard@vvzwaluwen.nl


2 Huishoudelijk Reglement  
 

2.1 Normen en waarden protocol v.v. Zwaluwen 
 

Lid zijn van v.v. Zwaluwen is meer dan alleen voetballen en trainen. Ieder lid levert een bijdrage in 

welke vorm dan ook, ieder naar kunnen en mogelijkheden. 

Leden tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers/speelsters, 

tegenstanders, scheidsrechters en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur, geslacht, handicap of 

godsdienstige overtuiging. De seniorleden, leid(st)ers, train(st)ers en ouders/verzorgers vervullen een 

voorbeeldfunctie voor de jeugdleden. Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag worden binnen 

onze vereniging niet getolereerd.  

Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.  

 

2.1.1 Respect 
Respect opbrengen voor anderen telt zwaar binnen onze vereniging. Er wordt niet gediscrimineerd; 

niet op basis van huidskleur, niet op land van herkomst en niet op geslacht.  

Sportiviteit is een basisbegrip waarnaar iedere speler/speelster zich schikt. Iedere speler/speelster  die 

uitkomt voor onze vereniging dient zich daarom correct te gedragen ten opzichte van 

medespelers/speelsters, tegenstanders, scheidsrechter, assistent scheidsrechters, train(st)ers, 

leid(st)ers, ouders, bestuur en publiek.  

2.1.2 Meedoen 
We zijn een vereniging en geen commerciële sportinstelling. Een (senior) lid dient dan ook bereid te 

zijn om werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Hierbij valt te denken aan: 

· het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval aan de tafel waaraan men gezeten heeft; 

· het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaak werkzaamheden; 

· deelname aan commissies, elftalbegeleiding, bestuursfuncties. 

Ouders van junioren en pupillen dienen bij toerbeurt te rijden naar uitwedstrijden. Hiervoor kunnen 

wekelijks rijschema’s opgesteld worden. 

v.v. Zwaluwen heeft een actief vrijwilligersbeleid waarbij het uitgangspunt dat wij samen helpen om 

de vereniging draaiende te houden.  

2.1.3 Netheid 
Afval op het sportcomplex, in het clubgebouw en in de kleedruimtes dienen in de daarvoor bestemde 

afvalbakken te worden gedeponeerd. We zorgen er met z’n allen voor dat ons complex netjes is en 

blijft. Een daartoe door train(st)er, leid(st)er of aanvoerder aangewezen verenigingslid draagt bij 

toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten 

gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van de kantine 

en het sportveldencomplex en de gebruikte spelmaterialen. 

Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde 

afvalbakken te worden gedeponeerd. De train(st)er, leid(st)er of aanvoerder is uiteindelijk de 

eindverantwoordelijke voor de controle / uitvoering. 



2.1.4 Diefstal en vernieling 
Wij hebben respect voor andermans eigendommen. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. Een 

verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. 

vernieling. Diefstal moet gemeld worden bij het bestuur. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. De 

vereniging kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

2.1.5 Alcohol en drugs 
Voor het gebruik van alcohol in de kantine is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ 

opgesteld, waaraan iedereen die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Dit reglement is 

te vinden op onze website. Drugsgebruik is ten strengste verboden. Bij constatering van gebruik en/of 

bezit van drugs kan door het bestuur de politie worden ingeschakeld; tevens kan het bestuur sancties 

opleggen. 

2.1.6 Consumpties 
Het nuttigen van in het clubhuis aangeschafte dranken dient bij voorkeur in de kantine plaats te vinden. 

Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is 

verboden. Flesjes en glazen zijn op last van de KNVB bij thuiswedstrijden van het 1e elftal in ieder geval 

verboden langs de velden. Het nuttigen van zelf meegenomen dranken op het sportcomplex is 

verboden. 

2.1.7 Roken 
Met ingang van 1 september 2007 is het in ons gehele clubgebouw niet meer toegestaan om te roken. 

Roken buiten is wel toegestaan mits dit in goed overleg is en met respect voor elkaar.  

2.1.8 Accepteer 
Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB 

opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van de door hem/haar gepleegde overtreding. De 

vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten 

verhalen op het desbetreffende verenigingslid. 

2.1.9 Corrigeer 
Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval deze de gedragsregels overtreedt. 

Bij ernstige en/of herhaaldelijke overtreding van gedragsregels kan hiervan melding worden gemaakt 

bij de voorzitter(s) van de vereniging. 

2.1.10 Aanspreekbaar 
Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij/zij zich 

ten opzichte van de vereniging of een of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan 

wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze 

gedragsregels door het bestuur minimaal worden gewaarschuwd. Om in voetbaltermen te blijven volgt 

er na een officiële waarschuwing een gele kaart, na 2 gele kaarten volgt een rode kaart en dit zal leiden 

tot royement. Uiteraard kan er ook direct een rode kaart worden gegeven, dit is afhankelijk van de 

overtreding versus de gedragsregels en/of normen en waarden.  

2.1.11 Betaal op tijd 
Lid zijn van een vereniging kost geld. De contributie wordt op tijd betaald. Niet op tijd betalen betekent 

niet spelen en na afloop van het seizoen ook geen overschrijving naar een andere vereniging. Op onze 

website staan de hoogte van contributie en de uiterste betaaldata vermeld. 



2.1.12 Gedragsregels begeleid(st)ers 
Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de 

relatie tussen de train(st)er en de sporter erg belangrijk. Daarom hebben wij bij v.v. Zwaluwen 

gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op train(st)ers, coaches, begeleid(st)ers en 

andere vrijwilligers (verder in de tekst begeleid(st)er genoemd). De gedragsregels geven aan waar de 

grenzen liggen in het contact tussen begeleid(st)er en sporter. Voor de verdere uitwerking verwijzen 

wij naar 2.2.1 Gedragsregels. 

2.1.13 Vertrouwenspersonen 
De vertrouwenscommissie bestaat uit twee personen die worden aangesteld door het bestuur van de 

vereniging. Binnen v.v. Zwaluwen zijn deze twee vertrouwenspersonen aanwezig. Zij kunnen 

vrijwilligers en leden bijstaan indien er sprake is van ongewenste omgangsnormen. Voor meer 

informatie over de vertrouwenspersonen kun je terecht op onze website. De vertrouwenspersonen 

kunnen vertrouwelijk worden benaderd via het Meldingsformulier Conflicten/incidenten. 

 

2.2 Gedragsregels begeleid(st)ers v.v. Zwaluwen  
Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de 

relatie tussen de train(st)er en de sporter erg belangrijk. Daarom hebben wij bij v.v. Zwaluwen 

gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op train(st)ers, coaches, begeleid(st)ers en 

andere vrijwilligers (verder in de tekst begeleid(st)er genoemd). De gedragsregels geven aan waar de 

grenzen liggen in het contact tussen begeleid(st)er en sporter. 

Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleid(st)ers in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers 

veelal begeleid(st)ers zijn en slachtoffers veelal sporter. Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels 

begeleid(st)ers in de sport’ laat zien dat v.v. Zwaluwen werk maakt van het tegengaan van seksuele 

intimidatie/grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de 

sportvereniging op de hoogte is van deze gedragsregels. De regels zijn vastgesteld in de Algemene 

Ledenvergadering van 9 november 2020. De gedragsregels vormen - aangevuld met de omgangsregels 

zoals beschreven bij ‘normen en waarden’ - een richtlijn voor de omgang tussen sporters en 

begeleid(st)ers.  

2.2.1 Gedragsregels 
Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels 

overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de 

sportbond. 

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleid(st)ers in de sport’ zoals vastgesteld 

binnen de georganiseerde sport: 

1. De begeleid(st)er moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 

veilig kan voelen. 

2. De begeleid(st)er onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in 

zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig 

is in het kader van de sportbeoefening. 

3. De begeleid(st)er onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie 

tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleid(st)er en de jeugdige sporter tot 

zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 



5. De begeleid(st)er mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 

begeleid(st)er deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal 

ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 

geslachtsdelen, billen en borsten. 

6. De begeleid(st)er onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 

communicatiemiddel dan ook. 

7. De begeleid(st)er zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 

respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 

kleedkamer of de hotelkamer. 

8. De begeleid(st)er heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen 

tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of 

geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleid(st)er verplicht 

met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen 

uitoefenen.  

9. De begeleid(st)er zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 

bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleid(st)er aanvaardt geen financiële beloning 

of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel 

afgesproken honorering staan. 

10. De begeleid(st)er zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die 

bij de sporter is betrokken. Indien de begeleid(st)er gedrag signaleert dat niet in 

overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) 

ondernemen. 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de begeleid(st)er in de geest hiervan te handelen. 

 

2.3 Algemene zaken jeugdafdeling 
De afdeling voetbal kent een afzonderlijke jeugdvoorzitter welke de jeugdafdeling aanstuurt. Dit in 

hechte samenwerking met jeugdcoördinatoren dan wel sectieleid(st)ers. De jeugdvoorzitter is ook 

onderdeel van het dagelijks bestuur. Ernstige moeilijkheden brengt hij/zij ter kennis van dit dagelijks 

bestuur. Het jeugdbestuur is alleen in samenwerking met het dagelijks bestuur bevoegd in het nemen 

van maatregelen betreffende de jeugdleden. 

v.v. Zwaluwen streeft ernaar dat iedere sectie een eigen sectieleid(st)er heeft die aanspreekpunt is 

voor de train(st)ers en leiders en de schakel vormt naar de coördinator jeugdafdeling en/of de 

jeugdvoorzitter.  De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor lopende zaken in en rondom een 

team. De coördinator is altijd in contact met de jeugdvoorzitter voor eventuele verdere afstemming. 

Waarbij de jeugdvoorzitter indien mogelijk en noodzakelijk zaken af kan stemmen als bestuurslid 

binnen het dagelijks bestuur.  

 

2.4 Verklaring Omtrent Gedrag verplicht  
Voor het uitoefenen van de diverse taken binnen de vereniging, waarbij er contact zal zijn met jeugd- 

en overige verenigingsleden, vereist werkgever van werknemer, dat een geldige VOG (Verklaring 

Omtrent Gedrag) verklaring overlegd wordt. Indien afgifte van een VOG door de Staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie geweigerd wordt, kan dit reden zijn voor het niet aangaan van deze verbintenis. 



Het uitvoeren van verenigingstaken zonder VOG is niet toegestaan. Het bestuur zal besluiten of de 

VOG weigering het dienstverband uitsluit.  



3 Kleding  
 

3.1 Algemene uitgangspunten kleding 
In dit hoofdstuk geven wij een verkorte weergave vanuit het “Kledingbeleidsplan en Reglement Jeugd 

Kledingplan 2021-2024” welke in zijn totaal te vinden is op onze website.  Algemeen uitgangspunt voor 

kleding bij de jeugd is : de kleding blijft eigendom van v.v. Zwaluwen. 

De clubkleuren van v.v. Zwaluwen zijn zwart en wit, conform de beschrijving in het huishoudelijk 

reglement. Bestuursbesluiten over speeltenues zullen door het bestuur bekend gemaakt worden via 

de website en zijn bindend voor alle teams binnen de vereniging. Het bestuur streeft ernaar een 

redelijke termijn te handhaven voor het voeren van een kledinglijn. Een redelijke termijn wordt op dit 

moment gesteld op minimaal drie jaar. 

Voor alle jeugdteams van v.v. Zwaluwen is gesponsorde voetbalkleding aanwezig. Ieder jeugdteam 

krijgt voor aanvang door middel van een team-tas de beschikking over een tenue (shirt, broekje en 

sokken ) in bruikleen.  

Het wedstrijdtenue (shirt, broek, sokken) zal aan het begin van het seizoen worden uitgegeven door 

de kledingcommissie aan elk team. Voor ontvangst en levering wordt door de leid(st)er(s)/train(st)ers 

het ontvangstformulier v.v. Zwaluwen Kledingplan ondertekend. Om de kleding in goede staat te 

houden gaan we uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van spelers/speelsters , ouders en 

begeleiding. Gedurende het seizoen is de leid(st)er van ieder team het eerste aanspreekpunt voor het 

kledingpakket.  

Overige kleding, zoals trainingspak, zal individueel uitgedeeld kunnen worden. Ook hier zal de kleding 

eigendom van v.v. Zwaluwen blijven. Bij ontvangst zal elke speler/speelster, dan wel 

ouders/verantwoordelijke, tekenen voor ontvangst waarbij er de mogelijkheid van borg bestaat. 

Aan het einde van elk seizoen zullen de spelers/speelsters  de kleding inleveren bij de leid(st)er, op een 

vooraf overeengekomen tijdstip. Niet ingeleverde kleding zal op de individuele speler(s)/speelster(s) 

worden verhaald, tenzij hier een geldige opgaaf van redenen aan vooraf is gegaan. Dit ter beoordeling 

aan de Kledingcommissie. 

 

3.2 Spelregels voor gebruik van de kleding 
 De spelers/speelsters  dienen zelf te zorgen voor de overige onderdelen van de voetbaloutfit, dat wil 

zeggen voetbalschoenen, scheenbeschermers, en windjack/trainingspak (indien niet ontvangen via de 

vereniging/sponsor) en keeperhandschoenen (eventueel als team aan te schaffen bij algemeen 

gebruik tijdens het seizoen). Het dragen van scheenbeschermers is altijd verplicht tijdens trainingen 

en wedstrijden. Geen scheenbeschermers bij wedstrijden betekent niet spelen (KNVB-regel). Het 

dragen van sieraden is niet toegestaan. 

Op wedstrijddagen zullen de spelers/speelsters in de kleedkamer gezamenlijk het wedstrijdtenue 

(Zwaluwenshirt, broek, sokken) aantrekken als onderdeel van de voorbereiding van de wedstrijd. Dit 

vanuit de aanwezige team-tas met de tenues per elftal.  

Uit hygiënisch en opvoedkundig oogpunt is het daarnaast van belang dat spelers/speelsters na een 

wedstrijd gaan douchen. Bij v.v. Zwaluwen is douchen na afloop van een thuiswedstrijd verplicht tenzij 

er vooraf een gegronde reden bekend is bij het jeugdbestuur voor het niet douchen na een 

thuiswedstrijd. Bij uitwedstrijden is daar normaal gesproken ook voldoende gelegenheid voor en 

bepaalt de leid(st)er/ train(st)er of dit ook kan.  



Bij alle jeugdteams worden de wedstrijdshirts of tenues na iedere wedstrijd door de leid(st)er (of een 

andere met de leid(st)er overeengekomen persoon) ingenomen, gecontroleerd en in de team-tas 

gedaan. Na iedere wedstrijd dient de leid(st)er (of een andere met de leid(st)er overeengekomen 

persoon) erop toe te zien dat er geen kleding achterblijft in de kleedkamer. 

Ten behoeve van de professionele uitstraling, kleiner verliesrisico, behoud van kwaliteit en 

kleurstelling gebeurt het wassen volgens de daartoe bestemde wasvoorschriften. Kleding mag NIET in 

de droger! 

Bij niet nakomen van de wasvoorschriften en hierdoor verklaarbaar verlies van kleurstelling en/of 

kwaliteit, is dit de verantwoording van de speler/speelster zelf. De kosten komen ten laste van de 

speler/speelster. 

Voor niet ingeleverde, kwijtgeraakte of ernstig beschadigde en niet meer te gebruiken kleding moet 

een vergoeding worden betaald van de verkoopprijs en de eventuele extra kosten van opdrukken 

logo, sponsornaam en rugnummer. 

Voor ontstane schade tijdens de wedstrijd - behalve wanneer sprake is van schuld of nalatigheid – is 

de speler/speelster  niet aansprakelijk. De schade wordt gelijk aan de leid(st)er gemeld. De leid(st)er 

informeert z.s.m. de Kledingcommissie en de Kledingcommissie zorgt voor vervanging. 

Aan het einde van het seizoen- op een vooraf overeengekomen tijdstip – zorgen de leid(st)ers ervoor 

dat de tassen met alle kledingstukken – gelijk aan de inventarisatie lijst bij de start van het seizoen – 

worden ingeleverd bij de Kledingcommissie. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap is de speler/speelster verplicht direct de kleding in te leveren bij 

de Kledingcommissie. Indien dit niet het geval is zal de speler/speelster niet vrijgegeven worden voor 

een eventuele overschrijving naar een andere club tot moment van inlevering dan wel betaling van 

ontbrekende kleding. 

 

3.3 Online Shop kleding v.v. Zwaluwen in samenwerking met TeamWear Concept 
 Naast het clubtenue kunnen via de online shop van v.v. Zwaluwen aanverwante sportartikelen worden 

gekocht. Daarnaast zijn er verschillende PR-artikelen met v.v. Zwaluwen Vlaardingen logo te koop. De 

shop is digitaal te vinden via vvzwaluwen.teamwearconcept.nl.  De shop wordt beheerd door een door 

het bestuur aangewezen persoon.  

  



4 Trainingen & Wedstrijden  
 

Om de trainingen op een goede en georganiseerde manier te laten verlopen is het van belang dat de 

leden zich houden aan de regels met betrekking tot de trainingen en de wedstrijden. Waarbij altijd de 

normen en waarden nageleefd dienen te worden zoals weergeven in hoofdstuk 2 en 3.  

 

4.1 Basisregels trainingen 
Elk jeugdlid zal alleen daar trainen waar hij/zij door de jeugdcoördinatoren is ingedeeld. Het zelf 

beslissen, dan wel het zelf beslissen door train(st)ers en leid(st)ers om jeugdleden elders mee te laten 

trainen, is niet toegestaan. Dit kan alleen na goedkeuring van de coördinator dan wel op goedkeuring 

van de jeugdvoorzitter.   

Eventuele verhindering moet vooraf en met opgave van redenen worden gemeld aan de train(st)er 

en/of leid(st)er.  Dit kan ook via de daarvoor bestemde groepsapp. Zonder meer wegblijven wordt niet 

geaccepteerd en kan effect hebben op de speeltijd tijdens wedstrijden.  Mocht een spelend lid langere 

tijd niet verschijnen tijdens trainingen dan melden de leid(st)ers en train(st)ers dit bij de 

(jeugd)coördinator. 

Daarnaast gelden voor de trainingen de volgende regels: De training begint en eindigt altijd op tijd. De 

aanvangstijd van de training is de tijd dat iedereen op het veld aanwezig is en niet de tijd dat je in de 

kleedkamer moet zijn (dat geldt zowel voor het team als voor de train(st)er).   

Het wegsturen van leden tussentijds van de training is niet toegestaan op basis van misdraging of geen 

juiste kleding voorschrift. Men dient dan altijd de ouders te informeren. Kinderen die zelfstandig van 

het terrein weggaan zonder toestemming van de leid(st)ers / train(st)ers en niet luisteren naar verzoek 

te blijven, vallen niet onder verantwoordelijkheid van v.v. Zwaluwen zodra zij het terrein verlaten 

hebben.  

Ballen die bij trainingen of wedstrijden over de omheining verdwijnen, dienen gehaald te worden. 

Gedurende het seizoen zullen de ballen geteld worden om te borgen dat de juiste aantallen nog 

aanwezig zijn. Mochten er alsnog ballen verloren gaan zal de train(st)er/leid(st)er dit door moeten 

geven aan de materiaalman van v.v. Zwaluwen.  

Train(st)ers zorgen ervoor dat ze op tijd van het veld af zijn voor de volgende trainingen.  Na de training 

wordt het veld en de kleedkamer netjes achtergelaten. De train(st)er/leid(st)er ziet hierop toe. Gebruik 

altijd het veld en de kleedkamer zoals staat aangegeven op het overzicht. De spelers/speelsters  die op 

bijvoorbeeld de donderdagavonden het laatst van het (wedstrijd) veld gaan, zorgen ervoor dat de 

verplaatsbare doelen etc. van het veld verwijderd zijn en op de daarvoor bestemde plaatsen (en indien 

van toepassing) buiten de omheining zijn neergezet.  

 

4.2 Basisregels wedstrijden 
De spelers/speelsters zullen voor aanvang van het seizoen gecommuniceerd krijgen in welk team zij 

zullen spelen. Bij verhindering is iedere speler/speelster  verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit 

onder opgaaf van reden te melden aan de leid(st)er en/of aanvoerder van het desbetreffende team. 

Mocht het zo zijn dat 24 uur vooraf door overmacht niet mogelijk is, bijvoorbeeld door ziekte, meld je 

dan zaterdagochtend af bij de leid(st)er.   



Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leid(st)er, aan te wijzen door het 

bestuur. De leid(st)er is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij 

rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur. 

Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen. 

Elk jeugdlid zal alleen daar wedstrijden spelen waar hij/zij vooraf conform de jeugdcoördinatoren is 

ingedeeld. Het zelf beslissen, dan wel het zelf beslissen door train(st)ers en  leid(st)ers om jeugdleden 

elders mee te laten voetballen is niet toegestaan. Dit kan alleen na goedkeuring van de betreffende 

jeugdcoördinator dan wel op goedkeuring van de jeugdvoorzitter. In geval van uitzonderingen, 

bijvoorbeeld door overmacht dient dit altijd achteraf te worden doorgegeven.     

Leid(st)ers en train(st)ers laten geen spelers/speelsters meespelen die niet in Sportlink zijn opgevoerd. 

Eventuele verhindering moet vooraf en met opgave van redenen worden gemeld aan de train(st)er 

en/of leid(st)er. Zonder meer wegblijven wordt niet geaccepteerd en kan effect hebben op de speeltijd 

de komende wedstrijden. Mocht een spelend lid niet verschijnen tijdens wedstrijden dan melden de 

leid(st)ers en train(st)ers dit bij de voor hun betreffende jeugdcoördinator. 

Het vervoer naar uitwedstrijden kan niet door v.v. Zwaluwen georganiseerd worden. Het is aan de 

teams zelf om bij uitwedstrijden te zorgen voor voldoende vervoer.  

Van de spelers/speelsters, leid(st)ers en ouders wordt verwacht dat de kleedruimtes netjes worden 

achtergelaten. Dus bijvoorbeeld voetbalschoenen maak je buiten schoon en afval wordt in de daarvoor 

bestemde afvalbakken gedaan. Zeker bij uitwedstrijden treedt ieder team op als ambassadeur van 

onze vereniging, dus dat vraagt dat er met respect omgegaan wordt met de eigendommen van de 

andere vereniging. Dit houdt in dat zowel bij thuis-als uitwedstrijden de kleedkamer wordt 

‘aangetrokken’. De leid(st)er kan dit uit opvoedkundig oogpunt afwisselend door een paar 

spelers/speelsters  van het team laten doen. Stelregel is dat de kleedkamer na afloop van een wedstrijd 

schoon achtergelaten dient te worden. 

De begeleiding behoort dit te controleren. Bij de jeugd is de begeleiding verplicht in de kleedkamer te 

blijven tot de laatste speler/speelster vertrokken is en verantwoordelijk voor dat de kleedkamer 

schoon achter gelaten wordt. 

 

4.3 Respect naar scheidsrechters 
Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechters, waar dan ook. Door de aanwezigheid 

van een scheidsrechter kun je sporten. Net zoals jij fouten maakt in de wedstrijd, kan dit ook de 

scheidsrechter overkomen. 

4.4 Technische commissie 
De TC Jeugd en TC Senioren zijn verantwoordelijk voor het technisch beleid en zijn samengesteld uit 

de technisch coördinatoren die zeer regelmatig overleg hebben met train(st)ers van alle teams binnen 

de vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van technische beleidsplannen. Beide 

technische commissies hebben regelmatig onderling overleg. Voor hun activiteiten zijn zij 

verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur. 



 

5 Het Bestuur van v.v. Zwaluwen 
 

Het bestuur schept het financieel en organisatorisch kader voor de vereniging en houdt dit in stand 

om voetbal bij v.v. Zwaluwen mogelijk te maken en vorm en inhoud te geven. Het bestuur laat zich 

ondersteunen en adviseren door commissies. Het bestuur heeft oog voor en zet zich in voor de 

vrijwilligers, zodat ook zij plezier beleven aan hun inzet voor de vereniging. Het bestuur streeft ernaar 

de leden te betrekken bij verenigingstaken, waarbij ze hun eigen verantwoordelijkheid hebben en 

kennen. Het bestuur zorgt dat er, naast het voetbal, periodiek activiteiten zijn om de binding tussen 

de (jeugd) leden en de uitstraling naar de gemeenschap te verbeteren. Een kwalitatief goede en veilige 

accommodatie is noodzakelijk voor verantwoorde sportbeoefening; de vereniging zorgt, in 

samenwerking met de gemeente, voor een kwalitatief hoogwaardige accommodatie. De vereniging 

wordt geleid door het Dagelijks Bestuur (DB) dat bestaat uit de volgende personen: 

• Voorzitter    : Lex Boers 

• Vicevoorzitter    : Leo v/d Hoest 

• Jeugdvoorzitter    : Vacant , interim door voorzitter & vicevoorzitter 

• Penningmeester   : Andre van der Vliet 

• Secretaris    : Arjet Meerman 

• Voorzitter Meiden & Dames   : Lenny Spermon 

• Voorzitter Marketing & Communicatie : Marnix Keizerwaard 

• Complexmanager    : Cock Verboon 

• Voorzitter vrijwilligersbeleid  : Leo v/d Hoest 

 

v.v. Zwaluwen kent de volgende commissies/voorzitters: 

• Technische Commissie Jeugd (HJO) : Pjotr Jongst  

• Technische Commissie Senioren : Menno de Mol 

• Wedstrijdsecretariaat    : Cock Verboon & Lenny Spermon 

• Materialen    : Mario Krommenhoek & Lenny Spermon 

• Vrijwilligerscommissie    : Leo v/d Hoest 

• Waarden & Normen   : Leo v/d Hoest 

• Kantinebeheer    : Ursula Scholman 

• Activiteitencommissie   : Ursula Scholman  

• Sponsorcommissie   : Rinus Verhart 

Op onze website vind je de contactgegevens van het bestuur en de commissies. 


