VV OLDEHOLTPADE

INFORMATIEBROCHURE
VOOR NIEUWE LEDEN EN OUDERS/VERZORGERS

ALGEMENE INFORMATIE
De Voetbal Vereniging Oldeholtpade is opgericht op 21 december 1962. Wij zijn een
dorpsvereniging met ruim 250 leden. Ons doel is om al onze leden gedurende het
seizoen op een sportieve en plezierige manier te laten voetballen. Onze vereniging
vervult een regiofunctie waarbij leden niet alleen uit Oldeholtpade, maar ook uit o.a.
Wolvega, Ter Idzard, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, De Hoeve en Nijeholtpade
komen. Door alle leden en vrijwilligers met elkaar te verbinden proberen wij altijd uit
te stralen een échte dorpsclub te zijn.

JEUGDAFDELING
Het jeugdvoetbal is een bloeiende afdeling binnen onze vereniging. De afgelopen
jaren is VV Oldeholtpade is snel gegroeid en zijn wij vertegenwoordigd in alle
leeftijdscategorieën. Wij willen onze jeugd in een prettige omgeving zo goed
mogelijk laten presteren, maar spelvreugde en plezier voert bij VV Oldeholtpade
altijd de boventoon.
Tot en met de Onder 13 proberen wij zoveel mogelijk alle leeftijdsgenoten bij elkaar
in te delen. Vanaf de Onder 15 delen wij de teams in op kwaliteit om iedereen op
eigen niveau te laten spelen. Hierdoor kunnen wij gemakkelijker trainingen
verzorgen waarbij iedere speler tot zijn of haar recht komt en beter kan ontwikkelen
als individu, maar ook als speler van een team.

MEISJES/DAMES
Bij VV Oldeholtpade juichen wij de toename van het aantal meisjes/dames binnen
onze vereniging toe. In de jongste jeugd voetballen meisjes vaak gemengd met
jongens. Naarmate meisjes ouder worden streven wij ernaar om een volledig
meisjes/damesteam te vormen. Momenteel brengen wij een aantal
meisjes/damesteams voort en wij hopen dit de komende jaren door te zetten.

TEAMINDELING
Vanaf de Onder 15 streven we met onze teams naar een zo hoog mogelijk niveau om
de stap naar de senioren gemakkelijker te maken. Dit mag echter niet ten koste staan
van sportiviteit en plezier. De indeling wordt gemaakt door de leiders/trainersvergadering, waar wordt gekeken bij welk team een individu het best tot zijn
of haar recht komt. Bij vragen over de indeling kan er opheldering worden gevraagd
bij de jeugdcommissie.
Onze eerste selectie bestaat voornamelijk uit zelf opgeleide spelers en hier zijn wij
als VV Oldeholtpade erg trots op. Wij proberen uit dit spelersmateriaal het maximale
niveau te halen.
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WEDSTRIJDEN
Voetbal kent competities op verschillende niveaus. Het programma wordt
vroegtijdig vastgesteld door de KNVB en wordt door VV Oldeholtpade aan de leden
kenbaar gemaakt. Deze wedstrijden kunnen thuis, op Sportpark Olpae, of uit
gespeeld worden. Gedurende het seizoen worden de wekelijkse wedstrijden vermeld
op vvoldeholtpade.nl. Ook kunt u gratis via voetbal.nl of de Voetbal.NL App het
programma, de wedstrijden en de uitslagen van onze teams volgen.

Het voetbalseizoen begint in de maand augustus en eindigt in de maand mei. In de
maanden december en januari is er een winterstop. De jeugd speelt in de
wintermaanden een toernooi in de zaal. Gedurende het seizoen worden er op
zaterdag wedstrijden gespeeld.
Over de aanvangstijden van de wedstrijden word je van te voren geïnformeerd door
de leider van het team. Ook staan deze tijden vermeld op onze website. Bij twijfel
over het al of niet doorgaan van de wedstrijden in verband met
weersomstandigheden word je ook door deze personen op de hoogte gebracht. De
duur van een voetbalwedstrijd wordt langer naarmate de leeftijdscategorie vordert.
Voor het afmelden van wedstrijden vragen wij je dit te melden bij de leiders zodra
bekend is dat je niet aan de wedstrijd kan deelnemen. Het valt namelijk niet altijd
mee om de avond voor de wedstrijddag nog voor vervangende spelers te zorgen.

TRAININGEN
Van een speler wordt verwacht bij elke wedstrijd en training op tijd te zijn. Kom niet
op het laatste moment aanzetten, maar wees ruim voor aanvang van de training
aanwezig. Probeer zoveel mogelijk te komen trainen. Dit bevordert het teamgevoel
en de prestaties die op zaterdag geleverd worden. Het kan altijd gebeuren dat je om
bepaalde redenen niet aan de training of wedstrijd deel kan nemen (ziekte, huiswerk,
familiegebeurtenissen, etc.). Je wordt dan verzocht de trainer of leider hiervan tijdig
op de hoogte te stellen. Het liefst zo snel mogelijk, uiterlijk een half uur voor
aanvang van de training. Bij twijfel over het doorgaan van de training word je op tijd
op de hoogte gebracht door de leider.

INFORMATIEBROCHURE VV OLDEHOLTPADE

TENUE
Het tenue van VV Oldeholtpade bestaat uit een blauw shirt, een wit
sportbroekje en blauwe kousen. De teams spelen in shirts die beschikbaar zijn
gesteld door onze sponsoren. Gedurende het seizoen blijven de shirts bij het
team. Wassen van het tenue dient per team georganiseerd te worden. In de
praktijk stellen teams voorafgaand aan het seizoen een was-schema op waarbij
leden en/of ouders om de beurt de shirts wassen. De kousen en het sportbroekje
dienen zelf aangeschaft te worden en worden ook zelf gewassen.
In onze shop kan je enkele clubartikelen van VV Oldeholtpade vinden, te
denken aan VVO-voetbalkousen, een VVO-sportbroekje, een VVO-sjaal,
enzovoort. Voor meer informatie kun je kijken op onze site.

VERZEKERINGEN
VV Oldeholtpade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en diefstal.
Nadrukkelijk willen we de ouders/verzorgers vragen hun kinderen geen
waardevolle spullen mee te laten nemen naar het sportcomplex. Laat ze zoveel
als mogelijk thuis of geef ze in bewaring bij trainer of leider, laat ze zeker niet
achter in de kleedkamers. Zorg dat de meegebrachte fietsen goed op slot in de
rekken worden geplaatst.
Alle bij de KNVB ingeschreven voetballers vallen onder de collectieve
ongevallenverzekering van de KNVB. Let wel: het betreft hier een beperkte
collectieve verzekering, aanvullend op uw eigen verzekering! De verzekering
dekt de gevolgen van ongevallen die tijdens wedstrijden, trainingen en andere
clubactiviteiten gebeuren.

SOCIALE MEDIA
Op de site van VV Oldeholtpade kan je niet alleen meer informatie vinden over
onze club, maar ook het programma en de actuele uitslagen en standen.
Wij zijn ook actief op sociale media, waaronder op Facebook en Instagram.
Hierop kan je o.a. wedstrijdverslagen en foto’s van onze teams vinden.
V.V.OLDEHOLTPADE

V.V.OLDEHOLTPADE
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VV OLDEHOLTPADE, EEN NETTE VERENIGING
Wij van VV Oldeholtpade hechten er veel waarde aan dat we bekend staan als een
nette vereniging. Om dit te houden vinden we normen en waarden bij het beoefenen
van de voetbalsport erg belangrijk. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels voor
spelers.
Als speler:
- Ben je sportief, en help en steun je je medespelers in het veld;
- Heb je respect voor de tegenstander, de leider, de scheidsrechter en het
publiek: deze mensen offeren hun vrije zaterdagochtend/middag voor je op;
- Accepteer je de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters;
- Geef je na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter en tegenstanders
(altijd!) een hand;
- Ben je zuinig op alle materialen die je gebruikt, dus ook op de velden en
kleedkamers;
- Help je desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer;
- Meld je aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot
is gegaan;
- Laat je geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze
in bewaring bij de trainer of leider;
- Help je desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
Wij hopen als vereniging ouders/verzorgers vaak te mogen verwelkomen op het
complex. Bij onze vereniging willen we graag dat het gedrag en de invloed van u
als ouder/verzorger langs de lijn positief en ondersteunend is.
Als ouder/verzorger:
- Ben je een positieve supporter en geef je een goed voorbeeld door respect
te hebben voor iedereen;
- Laat je de coaching van het team over aan de trainers en begeleiders;
- Onthoud je je van commentaar op de scheidsrechter of spelleider;
- Praat je ook thuis over wedstrijden en trainingen (het is voor kinderen fijn
om over belevenissen te kunnen praten);
- Doe je mee in de wasbeurten van de kleding van het team;
- Help je bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
- Heb je een enkele keer als vrijwilliger 1 of 2 uur kantinedienst en
schoonmaakdienst;
- Zie je er op toe dat zoon/dochter respect heeft voor iedereen.
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LIDMAATSCHAP
Als leeftijdgrens hanteren we bij onze club de volgende richtlijn: trainen en
deelnemen aan officiële wedstrijden vanaf ongeveer 6 jaar. Het is ook mogelijk al
eerder bij ons te komen voetballen, afhankelijk van aanbod/animo. Neem contact op
met de ledenadministratie over de mogelijkheden. Je kunt lid worden door het
inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier kun je terugvinden op onze website.
Lever het ingevulde formulier samen met een recente foto in bij de
ledenadministratie (zie voor adresgegevens website). Dit mag ook digitaal
ingeleverd worden.
Zoals bij elke vereniging, ben je ook bij VV Oldeholtpade contributie verschuldigd.
Dit bedrag dient aan het begin van het seizoen overgemaakt te worden. In overleg
met de penningmeester is het bedrag eventueel ook in termijnen te betalen.
De hoogte van de contributies worden ieder jaar vastgesteld tijdens de algemene
ledenvergadering. Voor de actuele contributiebedragen kan je kijken op onze
website.

NEEM EEN KIJKJE!
Neem gerust een keer een kijkje bij onze wedstrijden op zaterdag of zondag om een
beeld te krijgen hoe het er bij VV Oldeholtpade aan toe gaat. Het is bij ons ook
altijd mogelijk om vrijblijvend een paar trainingen mee te doen om te kijken of
voetbal en VV Oldeholtpade bij je past. Neem hiervoor even contact op met de
ledenadministratie of jeugdcommissie.
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AAN-/AFMELDEN
Wilt u of uw kind voetballen bij VV Oldeholtpade? Download
dan het aanmeldformulier op de site vvoldeholtpade.nl en stuur
het ingevuld in naar de ledenadministratie.
Zowel het aanmelden als afmelden dient schriftelijk te gebeuren.
Dit gebeurt niet via de leider/trainer, maar bij de
ledenadministratie. Voor het correspondentieadres van de
ledenadministratie kunt u kijken op onze website.

SLOTWOORD
Leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, supporters en sponsors
vormen samen VV Oldeholtpade, een vereniging van en voor
mensen. Door samen de schouders er onder te zetten, creëren we
een verenigingsgevoel waarin iedereen zich thuis voelt.
We hopen dat ouders/verzorgers van onze leden mee willen
helpen om het goede te behouden en daar waar verbeteringen
mogelijk zijn, er samen met de mensen binnen de club aan te
werken. Dat actief meewerken kan op verschillende manieren: als
leider, als (assistent)trainer, als scheidsrechter, als (mede)organisator van activiteiten of als commissie/bestuurslid.
We hopen dat jij als speler en u als ouder/verzorger door het lezen
van deze brochure een goed beeld van onze vereniging hebt
gekregen en de komende jaren met veel plezier voetbal binnen
onze voetbalvereniging gaat beleven!
De Jeugdcommissie
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VV OLDEHOLTPADE
Sportpark Olpae
Hamersweg 16 Oldeholtpade
www.vvoldeholtpade.nl
jcvvo@outlook.com

