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Met dit boekje informeren wij je graag
over S.V. Hoofddorp, de grootste
voetbalvereniging in Haarlemmermeer.
Je treft in dit boekje naast algemene
informatie, ook wetenswaardigheden over
onze vereniging aan.

WELKOM BIJ
S.V. HOOFDDORP

Deze uitgave vormt een aanvulling op de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement
en heeft tot doel op een samenhangende
manier inzicht in de vereniging te
verschaffen. Maar ook om je op de hoogte te
brengen van een aantal regels en gebruiken
bij S.V. Hoofddorp, waaraan leden worden
geacht zich te houden.
Regelmatig worden via onze website en de
digitale nieuwsbrief bestuursmededelingen
gedaan. Via deze media worden de leden
ook geïnformeerd over voorschriften,
maatregelen, achtergronden en actueel
verenigingsnieuws.
Verder is veel informatie en actueel
nieuws te vinden op onze website www.
svhoofddorp.nl.
Maar ook via media als Facebook, Twitter
en een voetbalapp is veel (actueel)
verenigingsnieuws te verkrijgen om onze
leden en belangstellenden adequaat te
informeren.
Wij wensen een ieder een plezierige tijd bij
onze vereniging toe.

Het Bestuur van S.V. Hoofddorp
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De thuishaven vanaf 1969 was destijds te
vinden in het centrum van Hoofddorp op het
voormalig Concoursterrein, de plaats waar
nu het Raadhuis en schouwburg “De Meerse”
staan. Vele triomfen zijn er behaald en
gevierd, maar ook menige nederlaag is daar
“weggeslikt”.

BEKNOPTE HISTORIE
VAN S.V. HOOFDDORP

De groei van de vereniging maakte het nodig
om naar een ander onderkomen uit te zien.
Het werd gevonden in 1973 in het sportcomplex
Arnolduspark. Ook daar in de prima entourage
heeft S.V. Hoofddorp van zich doen spreken.
Maar Hoofddorp bleef groeien en de wijk
Kalorama moest worden uitgebreid. Dat bracht
de volgende verhuizing van de vereniging met
zich mee. In de nieuwbouwwijk Overbos werd
in 1987 een modern complex met zes velden
en een groot trainingsveld aangelegd. In deze
jeugdige wijk werd een mooi onderkomen
betreden. Na veertien seizoenen op dit complex
aan het Leenderbos te hebben gespeeld, is in
2002 wederom naar een (thans gedeeltelijk)
nieuw complex verhuisd.

IN 1927 WERD DE HOOFDDORPSE VOETBAL VERENIGING E.T.O. (EERLIJK TER
OVERWINNING) OPGERICHT. DE OPRICHTING VAN DE ROOMS KATHOLIEKE
VOETBALVERENIGING HOOFDDORP BOYS VOLGDE IN 1939. DERTIG JAAR LANG HEBBEN
DEZE VERENIGINGEN BROEDERLIJK NAAST ELKAAR BESTAAN. UIT EEN FUSIE TUSSEN
BEIDE VERENIGINGEN IS IN 1969 ONZE HUIDIGE VERENIGING, S.V. HOOFDDORP, ONTSTAAN.

De nieuwbouwwijk Floriande, een bouwlocatie
van zo’n 6.000 woningen, wordt gerealiseerd
naast het “oude” complex. Om een sociaal
veilige verbinding te krijgen tussen de wijken
Overbos en Floriande dient de grond waarop
hoofdveld, clubgebouw en trainingsveld
zijn gesitueerd, gebruikt te worden voor
woningbouw!
Eerst binnen E.T.O. en later binnen S.V.
Hoofddorp werden diverse sporten beoefend.
Ook basketbal, handbal en honk- en softbal
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maakten deel uit van de vereniging. Doordat in
1976 de basketbal- en in 1979 de handbal- en
honk- en softbalafdeling uit S.V. Hoofddorp
traden zijn we sinds 1979 dus weer uitsluitend
voetbalvereniging.
Naast het veldvoetbal voor jongens-pupillen en
junioren en heren-senioren wordt binnen onze
vereniging sinds 1983 ook het vrouwenvoetbal
en korte tijd later ook het meisjes-voetbal
beoefend.
Het huidige nieuwe complex, met de ingang aan
de IJweg 1155, heeft de nieuwste voorzieningen
op het gebeid van voetbal- en trainingsvelden
en met de moderne accommodatie is ervoor
gezorgd dat S.V. Hoofddorp een sportcomplex
bespeelt, waarmee de komende decennia
met veel plezier en hopelijk mooie sportieve
resultaten gevoetbald kan worden.
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waarbij alle mogelijke verenigingsfaciliteiten
en activiteiten aan de leden worden
aangeboden; mede om aanwezige ambitieuze
en sportieve kwaliteiten te ontplooien.

DIT IS S.V. HOOFDDORP
VOETBAL IN HART EN ZIEL

Naast de vele jeugd- en seniorencompetities
waarin de ruim 90 teams in uitkomen, worden
ook wekelijks trainingen georganiseerd
voor selectieteams en recreatieve teams,
waarbij elke speler altijd over meer dan
voldoende trainingsfaciliteiten beschikt.
Ook sociale activiteiten zijn in de ogen van
S.V. Hoofddorp van groot belang voor de
onderlinge verhoudingen van mensen.
Voor de volwassenen zijn er gezellige
klaverjasavonden, alsmede een druk
bezochte Slotdag met een 7 x 7 toernooi,
kinderactiviteiten, een lopend buffet en
muziek ter afsluiting van het voetbalseizoen;
voor de jongeren worden activiteiten
georganiseerd op zowel sportief als sociaal
gebied. Voorbeelden daarvan zijn de zelf
georganiseerde jeugdtoernooien (twee groots
opgezette toernooien met Pasen en het
eindejaar zaalvoetbaltoernooi voor de jongste
jeugd in de kerstvakantie) alsmede de interne
avond-toernooien voor onze jeugdelftallen
tussen de 10 en 15 jaar, waarbij eigen S.V.
Hoofddorpteams tegen elkaar spelen. Voor de
allerjongsten is het jaarlijkse Sinterklaasfeest
één van de hoogtepunten. Voor het
Hoofddorpse bedrijfsleven organiseert de
vereniging jaarlijks het voetbaltoernooi voor
ondernemers in de wijde omgeving en is
de K.N.V.B. met haar trainerscursussen en
aftrapbijeenkomsten een vaak geziene gast
op De IJvelden. Veel aandacht is er voor de

S.V. HOOFDDORP BESTAAT DUS AL SINDS 1927! DE VERENIGING HEEFT CA. 1.500
LEDEN IN MEER DAN 90 VOETBALTEAMS. BINNEN DE VERENIGING IS VOLOP AANDACHT
VOOR JEUGDVOETBAL (WAARONDER DE BENJAMINI’S VANAF 5 JAAR), DAMES- EN
MEISJESVOETBAL ALS OOK SENIOREN- EN VETERANENVOETBAL. HET EERSTE
ZONDAGELFTAL VAN S.V. HOOFDDORP SPEELT THANS IN DE 1E KLASSE K.N.V.B., WAAR HET
NA PROMOTIE IN 2017, THANS IN DE MIDDENMOOT MEEDRAAIT. DE THUISHAVEN VAN DE
VERENIGING IS GELEGEN OP SPORTCOMPLEX DE IJVELDEN TE HOOFDDORP.
MAATSCHAPPELIJKE EN RECREATIEVE FUNCTIE
S.V. Hoofddorp wil met al haar vrijwilligers en
bestuurlijk en technisch kader en met behulp
van sponsors, donateurs en begunstigers op
kwalitatief hoogwaardige wijze voor haar ruim
1.500 leden (en een nog grotere achterban)
een maatschappelijke en recreatieve functie
in relatie tot voetbal vervullen, waarbij met
respect voor elkaar en voor de geldende
normen en waarden op vriendschappelijke en
sportieve wijze met competitievoetbal plezier
in het amateurvoetbal wordt verkregen en
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opleiding en begeleiding van talloze (jeugd)
scheidsrechters. Maatschappelijk zet S.V.
Hoofddorp zich in voor het welzijn en de
veiligheid van haar leden op en rond het
complex en worden regelmatig sociale en
culturele doelen ondersteund.

GROTE BETROKKENHEID VRIJWILLIGERS
De grote betrokkenheid van de leden bij hun
vereniging blijkt uit het feit, dat S.V. Hoofddorp
beschikt over bijna 300 gemotiveerde
kaderleden, die de vereniging geheel
vrijwillig en met plezier ondersteunen. Zowel
kantinediensten, bestuursfuncties, onderhoud
van velden en accommodatie, fondswerving
en sponsoring, wedstrijdcoördinatoren en
scheidsrechtersinzet worden geheel door
vrijwilligers uitgevoerd. Met het groter worden
van de vereniging is het aantal vrijwilligers
met uitstekende kwaliteiten meer dan
evenredig meegegroeid.

NORMEN EN WAARDENBELEID
Normen en waarden staan bij de S.V.
Hoofddorp hoog in het vaandel. Het
bestuur heeft beleid ontwikkeld, waarmee
criminaliteit, vandalisme en onsportief gedrag
in de kiem wordt gesmoord. Alle leden en
hun begeleiders tonen elke week weer een
sterk normen- en waardenbesef zowel binnen
als buiten het veld; de onderlinge sociale
controle is groot. Afwijkend gedrag wordt
niet geaccepteerd, zo nodig volgen passende
sancties. Alle geledingen van S.V. Hoofddorp
bevorderen in hoge mate teamgevoel,
sportiviteit en respect voor elkaar. Voor het
behandelen van ongewenste gedragingen van
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hogerop wil, is het jeugdbeleid ook basis voor
een verdere carrière bij een B.V.O. Met AFC
Ajax is een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten, die een zorgvuldige overgang
op sociaal, sportief en financieel gebied
van onze talenten naar het betaalde voetbal
garandeert. Afgelopen jaren zijn vele talenten
doorgestroomd naar B.V.O.’s als AFC Ajax,
Feijenoord, Sparta Rotterdam, PSV en AZ.
S.V. Hoofddorp is een STER-partner van Ajax
en is door de KNVB voor haar jeugdopleiding
regionaal gecertificeerd.

1E ZONDAGELFTAL

spelers in en om het veld, is de Gedragscode
Commissie opgericht. De moraal voor
contributiebetaling is door de betrokkenheid
van leden bij hun club hoog. De sportieve
uitstraling van de vereniging is professioneel;
het dragen tijdens de wedstrijden van
een uniform tenue conform een moderne
kledinglijn van het Italiaanse kledingmerk
ERREA is voor alle leden binnen de vereniging
verplicht gesteld.

SPORTIEVE AMBITIES
De Hoofddorpse voetbalvereniging stelt zich
ten doel om haar leden op een kwalitatief
hoogwaardig niveau te laten spelen,
waarbij het spelplezier zowel bij prestatief

Het keurkorps Zondag1 van S.V. Hoofddorp
draaide het afgelopen seizoen in hun eerste
jaar na de promotie in de middenmoot van de
1e klasse mee. De ambities van de vereniging
zijn duidelijk, op korte termijn een klasse
hoger. De keuze daarbij is om de groei en
kwaliteitsverbetering gestructureerd en
geleidelijk te laten gebeuren. De resultaten
moeten naar de mening van de vereniging met
eigen kweek en echte Hoofddorpers worden
behaald, versterkt door voetballers van
buitenaf; zonder dat daarvoor vergoedingen
worden betaald. Een professionele trainersstaf
en goed opgeleide medische begeleiders
ondersteunen de sportieve aspiraties.

als recreatief voetbal centraal staat. Een
deskundig intern scoutingapparaat van vele
vrijwilligers zorgt er samen met begeleiders,
coaches en technische staf voor, dat elk
spelend lid de plek krijgt binnen het team die
bij hem/haar past. Zo’n dertig betaalde en
betrokken trainers helpen de selectieteams
van jeugd en senioren hun sportieve
ambities waar te maken. Aan de club zijn
professionele keeperstrainers verbonden.
Het in eigen beheer opgestelde Technisch
en Organisatorisch Jeugdplan is de basis
voor een goede doorstroming van talent
naar het eerste elftal van S.V. Hoofddorp,
waarmee het naar het hoogste niveau van
het amateurvoetbal wil. Als sportief talent

OPEN COMMUNICATIE
De vereniging hecht aan goede contacten met
haar leden, vrijwilligers en sponsors. Maar
ook met aan alle bij de club indirect betrokken
partijen zoals overheid, K.N.V.B., B.V.O.’ s en
pers. Met elke groep wordt op eigen wijze
proactief en op open wijze gecommuniceerd.
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Actuele informatie voor leden en alle andere
betrokkenen is te verkrijgen via de nieuwe
website www.svhoofddorp.nl, waar volop
ruimte is voor eigen pagina’s van alle S.V.
Hoofddorpteams, voor de sponsors, voor de
individuele leden en mededelingen van het
bestuur en voor actuele wedstrijdinformatie;
de website is ook eenvoudig via smartphone
of tablet te bekijken. Ook digitale media,
zoals de S.V. Hoofddorpnieuwsbrief, de
eigen Facebookpagina en Twitter staan ter
beschikking om de leden en hun aanhang
adequaat te informeren. Door middel van
persberichten en persoonlijke contacten
worden lokale- en voetbalmedia voorzien van
belangrijke clubinformatie of sportief nieuws.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
SPONSORBELEID
Sponsoring is evenals de inzet van
vrijwilligers noodzakelijk om de sportieve
en maatschappelijke ambities van S.V.
Hoofddorp mede mogelijk te maken. Het
sponsorbeleid is er op gericht om met bij
de vereniging passende geldschieters op
verantwoorde wijze gelden bijeen te brengen.
De kwantiteit en diversiteit van maar ca. 20
hoofdsponsors garandeert een onafhankelijke
en evenwichtige balans tussen bijdrage en
tegenprestatie van de club. Vanuit de sponsors
is geen enkele beleidsinvloed bij de vereniging
mogelijk.

ERVAREN BESTUUR
Het bestuur van S.V. Hoofddorp bestaat uit
ervaren leden, die door jarenlange bestuurlijke
of maatschappelijke activiteiten in het
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bedrijfsleven hun sectie professioneel leiden.
Ook door eigen voetbalprestaties is kennis op
voetbalgebied in ruime mate aanwezig. Om
de belangen van de jeugdgeledingen op de
juiste wijze te behartigen, is een jeugdbestuur
geformeerd dat door de jeugdvoorzitter en
jeugdsecretaris wordt vertegenwoordigd in
het Hoofdbestuur. Voor alle bestuursfuncties
zijn deskundige en ervaren specialisten in het
bestuur aanwezig.

FINANCIEEL GEZOND
Sinds jaren is S.V. Hoofddorp een financieel
sterke vereniging met een positief eigen
vermogen en een gezonde liquiditeit. Uitgaven
en inkomsten worden jaarlijks vooraf
gebudgetteerd en regelmatig bijgestuurd.
Contributieverhogingen zijn er niet om
tekorten te dekken, maar worden uitsluitend
doorgevoerd als daarmee in het belang van
de leden, de kwaliteit van de vereniging
omhoog wordt gebracht. Inkomsten worden
verkregen uit kantine-opbrengsten (20%),
lidmaatschapsgelden (55%), sponsorbijdragen
(18%) en overige inkomsten (7%).

VERZORGDE ACCOMMODATIE
De vereniging beschikt over een achttal
voetbalvelden. Vier voetbalvelden
beschikken over hoogwaardig kunstgras met
veldverlichting en zijn geschikt voor het spelen
van avondwedstrijden. Het hoofdveld heeft
een zit- en staantribune en is rondom voorzien
van reclameborden. Het clubgebouw beschikt
over een moderne en ruime bestuurskamer
en sponsorhome. Er zijn aparte ruimtes
voor wedstrijdcoördinatoren, jeugdbestuur,

de sportkledingwinkel, instructieruimte en
vergaderruimtes. De teams kunnen gebruik
maken van 18 kleedkamers met prima
douchefaciliteiten. Op het complex bevindt zich
een zeer ruime en gezellige, professioneel
geoutilleerde kantine en keuken voor haar
leden en bezoekers, maar waar op vele
avonden ook sfeeractiviteiten voor leden
worden georganiseerd. Op de wedstrijddagen
worden de consumpties op een vriendelijke
manier verstrekt door een zeer bekwame crew
van vrijwillige kantinemedewerkers.

TOEKOMSTWENSEN
Elke dag opnieuw probeert S.V. Hoofddorp zich
in alle geledingen te verbeteren. Niet alleen
op sportief gebied, maar ook bestuurlijk,
organisatorisch of technisch. Door steeds
opnieuw kritisch naar zichzelf te kijken en
open te staan voor suggesties. Waarmee
de kwaliteit van de vereniging in het belang
van de leden opnieuw op allerlei gebied kan
worden verbeterd. Een vierde kunstgrasveld
en extra kleedkamerfaciliteiten zijn inmiddels
gerealiseerd om leden en hun gasten service
te kunnen bieden die past bij de kwaliteit
van S.V. Hoofddorp. De leden worden telkens
weer gestimuleerd om mee te denken
en mee te werken aan een uitstekende
verenigingsorganisatie om daarmee blijvend
een financieel gezonde, sportieve, succesvolle
en vooral plezierige voetbalvereniging te zijn.
Een sterk kader gaat met overtuiging verder
met het bouwen aan een rooskleurige toekomst
voor S.V. Hoofddorp. Kortom, er kan gesproken
worden over een kwalitatief groeiend actieve
club; kortom “voetbal met hart en ziel”.

DE STATISTIEKEN …
• Er zijn ca. 1.500 leden
•T
 otaal bijna 300 vrijwilligers/medewerkers
• Ieder weekend gaan ruim 90 teams het veld in
•D
 e vereniging heeft ongeveer 30
gecontracteerde trainers / jeugdtrainers
De vereniging heeft het enkele jaren geleden
het clubgebouw zelf laten bouwen. In het
gebouw bevinden zich:
• r uime kantine
•p
 rofessionele keuken met snackhoek
•1
 8 kleedkamers en douches
•4
 opbergruimten
• t hee-uitgifteruimte
•k
 ledingwasruimte
•b
 estuurskamer
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• verkoopruimte ERREA-kledinglijn
• kamer wedstrijdsecretariaat
• kamer jeugdbestuur
• kamer coördinatoren jeugdopleiding
• instructieruimte
De totale begroting van S.V. Hoofddorp
bedraagt ruim € 630.000,-.
De belangrijkste inkomstenbronnen zijn:
• contributies
• sponsoring
• fondswerving
• cateringopbrengsten
• spelersvergoedingen Betaald Voetbal
Organisaties
• ad hoc-acties
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Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter Jeugdvoetbal
Secretaris Jeugdvoetbal
Bestuurslid Voetbalzaken
Bestuurslid Accommodatie
Bestuurslid Speciale Projecten
Bestuurslid Sponsorzaken
Bestuurslid Communicatie & PR

DE ORGANISATIE VAN
DE VERENIGING
VOOR EEN AMATEURSPORTVERENIGING GELDT BIJ UITSTEK: “VOOR MENSEN, DOOR
MENSEN”. BIJ ONZE VERENIGING ZIJN VEEL MENSEN REGELMATIG IN TOUW OM TE ZORGEN

Een actueel overzicht van namen en adressen
van de leden van het bestuur vind je op
www.svhoofddorp.nl.

DAT ALLES ZO GOED MOGELIJK VERLOOPT. BIJ ELKAAR CA. 300 VRIJWILLIGERS!

Het bestuur komt minimaal één keer per
maand, in principe op de eerste maandag van
de maand, in vergadering bijeen.

Waar veel mensen actief zijn is stringente
organisatie op zijn plaats. “Wie is
verantwoordelijk voor wat ?”. “Wie gaat
er nu zorgen voor dit ?”. “Wie mag een
beslissing nemen over dat ?”. “Wie oordeelt
of iets goed is ?” en “wie mag een straf
uitspreken?”. Onvermijdelijke vragen als zo
vele mensen samenwerken. Vragen die ook
gesteld en beantwoord moeten worden in een
organisatie van vrijwilligers. Want ook een
vrijwilligersorganisatie hoort goed (samen) te
werken.

Een aantal belangrijke bepalingen omtrent
samenstelling en verkiezing van het bestuur,
besluitvorming en bevoegdheden van het
bestuur, rekening en verantwoording door
het bestuur, zijn opgenomen in de Statuten
van de vereniging. De Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de vereniging
kan elk lid bij één van de bestuursleden in de
bestuurskamer verkrijgen.

Het bestuur bestaat uit 10 personen en de
bestuursleden zijn elk verantwoordelijk voor
een (toegewezen) deel van de organisatie.
De vereniging is bestuurlijk gezien in secties
onderverdeeld.

Tweemaal per seizoen (in voor- en najaar)
vindt een algemene ledenvergadering
plaats. De ledenvergadering is het hoogste
orgaan binnen de vereniging. Tijdens de
algemene ledenvergadering legt het bestuur
verantwoording af over het gevoerde
beleid (via o.m. het jaarverslag/financieel
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jaarverslag) en legt zij haar plannen voor
de toekomst (via o.m. de begroting) ter
goedkeuring voor.
Ook ouders van jeugdleden zijn bij de
ledenvergadering van harte welkom. Zij
hebben spreekrecht en stemrecht.

HET DAGELIJKS BESTUUR
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4
bestuursleden, t.w. de voorzitter, de secretaris,
de penningmeester en de voorzitter sectie
jeugdvoetbal, die tevens vice-voorzitter van de
vereniging is.
Het Dagelijks Bestuur kan beschouwd worden
als het organisatorisch, administratief en
financiële hart van de vereniging. Zij draagt
de zorg voor het bevorderen en bewaken
van het op juiste wijze functioneren van alle
geledingen in de vereniging.
Zij doet dit door voor alle geledingen de
optimale voorwaarden te scheppen om goed te
kunnen functioneren, onder meer door:
• het onderhouden van contacten met de
K.N.V.B. en overige instanties
• het inkopen van goederen en materialen
• het voorbereiden van beleid op diverse
gebieden, ten behoeve van de besluitvorming
binnen het Bestuur
• toe te zien op de naleving van de statuten
en reglementen en op de uitvoering van
besluiten en gemaakte afspraken door:
- leden en/of medewerkers van de
vereniging te informeren over de gewenste
“orde” binnen de vereniging en hen te
motiveren zich daaraan te houden
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- het eventueel – doch bij voorkeur zo weinig
mogelijk - opleggen van straffen (conform
artikel 6 van de Statuten)
De toezichthoudende functie van het
(Dagelijks) Bestuur is geen eenvoudige
opgave. Immers, onze vereniging behoort
qua ledental tot de grotere amateurvoetbalverenigingen van ons land. Er vindt een
voortdurende instroom van nieuwe leden en
medewerkers plaats.
Met respect voor ieders mening en voorkeur
is het bestuur van mening dat “orde” en
“rechtsgelijkheid” noodzakelijk is. Regels
zijn dan ook noodzakelijk. Spelregels, niet
alleen op het veld, maar ook voor een gezond
verenigingsleven. Het bestuur streeft er
daarbij naar het aantal regels beperkt te
houden. En de regels die er zijn zo duidelijk
mogelijk te houden.
Een aantal van de belangrijkste regels zijn in
deze informatiegids opgenomen. (Samengevat
in het hoofdstuk “Spelregels voor een goed
verenigingsleven”).
Het Dagelijks Bestuur komt in principe elke
maandagavond bijeen. In elk geval voor het
regelen van een aantal lopende zaken. Soms
voor haar eigen (besloten) vergadering.

Op maandagavond bestaat ook voor een
ieder de gelegenheid het Bestuur te spreken
over zijn of haar problemen, over op- en
aanmerkingen aangaande het gevoerde beleid
of suggesties ter zake. Het “inloopspreekuur”
is in principe vastgesteld van 19.30 – 20.30 uur.
Met zo’n 1.500 leden en een jaarlijkse
geldstroom van meer dan een half miljoen
euro is goed management nadrukkelijk een
voorwaarde. De vereniging kan gezien worden
als een bedrijf en wordt organisatorisch en
beleidsmatig als zodanig gerund. Het bestuur
kan bogen op de nodige managementervaring
en know-how betreffende de
voetbaltechnische zaken. Expertise is in huis.
Visie wordt neergelegd in beleidsplannen. De
vereniging weet zich gesteund door een groot
aantal vrijwilligers met capabele mensen op
vitale plaatsen in de verenigingsorganisatie!
Secretaris sectie jeugdvoetbal; tevens lid van
het verenigingsbestuur
Wedstrijd Coördinator jongens < 19 jaar
Wedstrijd Coördinator jongens < 17 jaar
Wedstrijd Coördinator jongens 14-15 jaar
Wedstrijd Coördinator jongens 12-13 jaar
Wedstrijd Coördinator jongens 10-11 jaar
Wedstrijd Coördinator jongens 8-9 jaar
Wedstrijd Coördinator Meisjes
Coördinator “Benjamini’s”
Scheidsrechter Coördinator
Breedtsport Coördinator
Coördinator uit- en thuistoernooien

JEUGDVOETBAL
De sectie jeugdvoetbal heeft een eigen
bestuur en dit jeugdbestuur functioneert
vanzelfsprekend onder supervisie van en
binnen de richtlijnen zoals vastgesteld door
het (gekozen) verenigingsbestuur.
Het bestuur van de sectie jeugdvoetbal is in
principe als volgt samengesteld:
Voorzitter sectie jeugdvoetbal; tevens lid van
het verenigingsbestuur en Dagelijks Bestuur

Op maandagavond bestaat ook voor een ieder de gelegenheid het Bestuur te spreken
over zijn of haar problemen, over op- en aanmerkingen aangaande het gevoerde beleid of
suggesties ter zake. Het “inloopspreekuur” is in principe vastgesteld van 19.30 – 20.30 uur.

Voor een actueel overzicht van namen en
adressen van het jeugdbestuur verwijzen we je
naar onze website www.svhoofddorp.nl.
9

De functie van het jeugdbestuur binnen de
totale verenigings-organisatie is tweeledig.
Enerzijds zal zij het verenigingsbeleid
overbrengen en uitvoeren binnen de
jeugdafdeling. Anderzijds zal zij ook
meehelpen het verenigingsbeleid te
ontwikkelen, en dan vanuit het belang van de
jeugdafdeling.
Inzake de uitvoering van het beleid is er
intensief contact tussen en met de diverse
geledingen. Voor de coördinatie van
voetbaltechnische zaken is het Hoofd Jeugd
Opleidingen verantwoordelijk, die tevens de
verantwoordelijkheid heeft als Technisch
Jeugd Coördinator (T.J.C.) voor de jeugd
tussen 14 en 19 jaar. Hij wordt bijgestaan
door een adviseur voetbalzaken (namens het
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bestuur), een Technisch Jeugd Coördinator
voor de jeugd tussen 8 en 13 jaar, alsmede
door een Technisch Jeugd Coördinator
keepers, een Hoofd Interne Scouting en een
Hoofd Techniektrainingen.
Het Jeugdbestuur komt minimaal één keer
per maand, in principe op de tweede maandag
van de maand, in vergadering bijeen.
Het beleid is neergelegd in een op de
vereniging toegesneden gedetailleerd
organisatorisch- en technisch jeugdplan, dat
voortdurende aandacht heeft en waar nodig
aangevuld en bijgesteld wordt.
Het streven is om van kwantiteit tot kwaliteit
te komen. Daartoe vindt reeds vanaf de jeugd
vanaf 10 jaar een splitsing plaats tussen
recreatief en op prestaties gericht voetbal.
Structurele interne scouting vanaf de jeugd
van 8 jaar een selectie-instrument.
					
Het beleid is gericht op het landelijk spelen
van de Jo 19-1, Jo 17-1,en Jo 15-1, en
voor de Jo 13-1 op een zo hoog mogelijk
districtsniveau (2e t/m 4e Divisie). Een goede
opleiding heeft daarom hoge prioriteit. De
technische staf bestaat uit gekwalificeerde
jeugdtrainers voor elk van de jeugdselecties,
die om meer aandacht aan de individuele
speler te kunnen besteden worden
geassisteerd door jeugdtrainers met het
diploma Jeugd Voetbal Trainer (J.V.T.) en/of
Trainer-Coach III of II. Voorts zijn er specifieke
trainers voor de jeugdkeepers.
Met Betaald Voetbal Organisatie

(B.V.O.) AFC Ajax te Amsterdam is een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan,
waarbij concrete afspraken tussen Ajax en S.V.
Hoofddorp op organisatorisch en technisch
gebied zijn gemaakt. De overeenkomst heeft
toegevoegde waarde voor onze jeugdopleiding
omdat ondermeer van de technische en
organisatorische kennis van een professionele
organisatie gebruik gemaakt kan worden.
S.V. Hoofddorp is een STER-partner van Ajax
en is door de KNVB voor haar jeugdopleiding
regionaal gecertificeerd.

op leiders en spelers van andere teams
moeten doen)
•h
 et ontvangen van de bezoekende teams en
de aangewezen scheidsrechters
•h
 et voeren van de wedstrijdadministratie
(met name bestaande uit het (digitaal)
wedstrijdformulier en de formulieren voor
strafzaken)
•h
 et organiseren van trainingen,
vriendschappelijke wedstrijden en
toernooien
•h
 et (mede) organiseren van overige sportieve
of sociale activiteiten

De trainingen van de recreatieve teams
worden door vrijwilligers verzorgd. Zowel
de betaalde- als de vrijwillige jeugdtrainers
worden aan de hand van het Jeugdplan door
het Hoofd Jeugd Opleidingen bijgestaan en
aangestuurd.

De overgang van de jeugdspelers naar de
senioren is neergelegd in een integratieplan
jeugd/senioren. Daarin is ondermeer bepaald
dat aan te wijzen getalenteerde spelers vanaf
een bepaald moment aan trainingen van
seniorenselecties mogen deelnemen.
Uitvloeisel van het beleidsplan is een team
van spelers “onder de 23 jaar”, dat wordt
samengesteld uit selectiespelers van de Jo <
19 en Zaterdag- en Zondag selecties. Doel van
het team is om door middel van spelen van
wedstrijden tegen technisch/tactisch sterke
tegenstanders de individuele kwaliteiten van
de spelers sneller te ontwikkelen, waardoor
vanuit het prestatieve jeugdvoetbal de
integratie en/of aanvulling naar de seniorenselecties gemakkelijker en soepeler verlopen.

Het jeugdbestuur is binnen onze vereniging
met name verantwoordelijk voor een optimale
opvang en begeleiding van de jeugdleden.
De belangrijkste taken die daartoe worden
uitgevoerd zijn:
•h
 et aanzoeken en begeleiden van de
(vrijwillige) medewerkers/leiders/trainers/
scheidsrechters/chauffeurs
•h
 et in overleg met het Hoofd Jeugd
Opleidingen, de Technisch Jeugd
Coördinator(en), de Technisch Jeugd
Coördinator keepers, trainers en leiders
(periodiek) samenstellen van de jeugdteams
•h
 et (ad hoc) completeren van de jeugdteams
indien deze door afschrijvingen niet meer
volledig zijn (Zij zal hierbij ad hoc een beroep

Voor het ”inloopspreekuur” van het
jeugdbestuur kun je in principe op
maandagavond van 19.30 – 20.30 terecht
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SENIORENVOETBAL
De informatie over de sectie jeugdvoetbal
geldt in grote lijnen ook voor de sectie
seniorenvoetbal. De sectie werkt in zowel
beleidsvoorbereidende als beleidsuitvoerende
zin ten behoeve van onze seniorenafdeling.
Het bestuur van de sectie seniorenvoetbal is in
principe als volgt samengesteld:
Bestuurslid voetbalzaken
Wedstrijd Coördinator Zaterdag-senioren
Wedstrijd Coördinator Zondag-senioren
Wedstrijd Coördinator Vrouwen
Alsmede eventuele overige leden, belast met
een bijzondere taak.
Voor een actueel overzicht van de namen
en adressen van het bestuur van de sectie
Seniorenvoetbal verwijzen we je naar de
website www.svhoofddorp.nl
Bij de sectie voetbalzaken is ook de medische
sportverzorging ondergebracht. De vereniging
beschikt in principe over een gediplomeerde
verzorger voor de Zondagselecties.
Er is tevens op trainingsavonden in de
verzorgingsruimte fysiotherapeutische
ondersteuning via Cura fysiotherapiepraktijk
in Hoofddorp.

De leden van het bestuur van de Sectie
Seniorenvoetbal hebben in principe een
“inloopspreekuur” op maandag van
19.30 tot 20.30 uur.
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Om risico te spreiden wordt met
deelcertificaten van € 2.500,00 op jaarbasis
als hoofdsponsor deelgenomen. Als onderdeel
van de tegenprestaties wordt bij loting
voor één seizoen shirtreclame, op voor- of
achterzijde van de Zondag-1, Zondag-2, Jo 191, Jo 17-1, Jo 15-1 en de Jo 13-1 toegewezen.
Voor de uitgelote sponsors worden extra
reclameactiviteiten op ons sportcomplex
aangeboden. Op diverse plaatsen op ons
complex, in ons clubblad en op de website
www.svhoofddorp.nl worden de hoofdsponsors
vermeld.
Voor de voorwaarden waaronder ook voor
de overige teams van jeugd en senioren
shirtreclame is toe te staan, dient met het
Dagelijks Bestuur vóóraf contact opgenomen
te worden!

ACCOMMODATIE

SPONSORZAKEN
Het bestuur streeft ernaar om de kosten
van de leden zo laag mogelijk te houden.
Daarom zijn wij voor onze jaarlijkse
begroting in belangrijke mate van externe
inkomsten afhankelijk. Deze inkomsten
betreffen ondermeer reclameopbrengsten en
sponsoring.
Omdat de externe inkomsten belangrijk zijn
om de exploitatie dekkend te houden, heeft
duurzame verwerving daarvan bijzondere
aandacht van het bestuur. Het heeft een
aanpak die professioneel is, maar ook past

Wij zijn trots op onze accommodatie. Goed
onderhoud heeft daarom voortdurende
aandacht. Het beheer is met uitzondering van
het onderhoud van de velden, dat in handen
van de gemeente is, ondergebracht bij de
sectie accommodatie. Het omvat de zorg voor
onze bezittingen, te weten clubgebouw en
materialen, alsmede het speelklaar maken
van de velden.

bij onze organisatie als voetbalvereniging.
De zorg is opgedragen aan het bestuurslid
sponsorzaken.
Het is in verband met arbeidsintensiviteit
noodzakelijk gebleken de wervingsactiviteiten
in segmenten op te delen. De taakverdeling is
gericht op acties terzake van hoofdsponsoring,
shirtsponsoring, reclameborden, advertenties,
wedstrijdballenproject, “Club van Honderd”,
De Grote Club Actie, speciale acties met
sponsors ter verkrijging van extra financiële
middelen etc.

Het bestuurslid accommodatie is voor de
uitvoering van diverse onderhouds- en
schoonmaakwerkzaamheden en de inrichting
van de velden verantwoordelijk. Ook dient hij
de medewerkers te werven.
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De “Onderhoudsploeg” kan echter altijd
nog enige versterking goed gebruiken. Deze
ploeg is een belangrijke schakel in onze
organisatie. Een aantal dagen per week
zijn deze verenigingsmensen een aantal
uren werkzaam op ons sportcomplex om
gezellig met elkaar een aantal belangrijke
werkzaamheden te verrichten aan de velden,
trainingsaccommodatie, wedstrijdmaterieel,
kleedkamers etc. Klussen die de leden in
staat stellen om wekelijks het partijtje voetbal
zowel actief als passief te kunnen beleven. De
koffie en frisdrank staan altijd klaar. Heeft u
interesse? Mail naar bestuur@svhoofddorp.nl
Tot de faciliteiten en voorzieningen op onze
accommodatie die je in staat stellen je sport
op een prettige manier te bedrijven behoort
een goede dienstverlening in de kantine.
Het bestuur van S.V. Hoofddorp heeft mede
op verzoeken van leden en (vooral) ouders
van jeugdleden besloten om in de kantine
een alcoholvrije periode tot 12.00 uur in te
stellen op de zaterdag- en zondagmorgen,
wanneer bij onze vereniging het jeugdvoetbal
centraal staat. Het is verboden om tijdens de
wedstrijden langs het veld alcohol te nuttigen.
De ontwikkeling naar vooral rookvrije ruimten
en het beperken van alcohol bij sport is
algemeen en onze S.V. Hoofddorp wil aan deze
ontwikkeling graag meewerken. Het is niet
toegestaan om binnen het clubgebouw of in de
kleedkamers te roken.
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SPECIALE PROJECTEN
Er zijn zaken en omstandigheden in de
verenigingsorganisatie die incidenteel
zijn en ad hoc aandacht verlangen. Het
bestuurslid speciale projecten is belast met
onderhandelingen en/of organisatie terzake
van projecten die niet structureel deel van
de verenigingsorganisatie uitmaken, zoals
bijv. wervingsacties op sponsorgebied,
de organisatie van De Grote Clubactie en
specifieke onderzoeken op diverse terreinen
in de verenigingsorganisatie. In verband
met de diversiteit werft het desbetreffende
bestuurslid naar gelang de behoefte
medewerkers met affiniteit en/of specifieke
expertise van bepaalde projecten.

COMMUNICATIE & PR
Het bestuurslid PR en Communicatie heeft tot
taak, het communicatiebeleid te formuleren
en ook uit te voeren. Tot de werkzaamheden
behoren o.a. het uitgeven van de digitale
nieuwsbrief van S.V. Hoofddorp, het plaatsen
van artikelen op de website svhoofddorp.
nl, Facebook en Twitter en het beheren van
de huisstijl. Verdere verantwoordelijkheid
is het bekendheid te geven aan de (veelal
positieve) ontwikkelingen en vele activiteiten,
de vereniging via (voornamelijk) de media, te
promoten.

12
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relatienummer is toegekend en dit nummer
Voor de betaling van uw contributie heeft u
bij de vereniging in de ledenadministratie
twee keuzes:
geregistreerd is.					
• Betaling ineens (via iDeal of automatische
			
incasso);
De overschrijving wordt van bondswege pas
• Betaling in vier maandelijkse termijnen (via
definitief en onherroepelijk geacht indien
automatische incasso)
voor de nieuwe vereniging voor een bindende
(onder auspiciën van de K.N.V.B. gespeelde)
Mocht je problemen hebben met het tijdig
wedstrijd is uitgekomen. Dit betekent dat
betalen van het volledige contributiebedrag,
een lid nog altijd zijn of haar overschrijving
dan kun je de penningmeester om een
kan intrekken zolang hij of zij geen bindende
betalingsregeling verzoeken.
wedstrijd heeft gespeeld. Je kunt dan alleen
weer lid worden van de “oude” vereniging !
Als je niet tijdig aan je contributieverplichting
voldoet is het bestuur statutair gerechtigd
CONTRIBUTIE
maatregelen te treffen. Deze zullen er dan
Elk lid van de vereniging is verplicht
meestal uit bestaan je geen toestemming te
contributie te betalen. Er is slechts,
verlenen wedstrijden te spelen en trainingen
conform de Statuten van de vereniging, één
te volgen totdat aan je financiële verplichting
uitzondering op de regel: ereleden hebben
is voldaan. Bij het niet betalen van de
geen contributieplicht.
contributie zal het lidmaatschap worden
ontzegd (= royement!) en ben je vanaf dat
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks –
moment niet meer speelgerechtigd voor
op voorstel van het bestuur - vastgesteld door
S.V. Hoofddorp, maar ook niet voor andere
de Algemene Ledenvergadering. De hoogte
verenigingen bij de K.N.V.B. !
van de contributie varieert met de aard van het
lidmaatschap (spelend of niet- spelend lid of
Tenslotte bestaat de mogelijkheid om
commissielid). Voor de spelende leden varieert
restitutie van betaalde contributie te krijgen.
de contributie bovendien naar categorie van
In een daartoe strekkend bestuursbesluit
jeugd en senioren. Voor actuele informatie
is bepaald dat leden die door bijzondere
over de hoogte van de contributie, zie
omstandigheden (ziekte, ongeval, verhuizing
www.svhoofddorp.nl.
naar elders etc.) niet meer kunnen voetballen
voor restitutie in aanmerking komen. Een
In het contributiebedrag is ondermeer je
verzoek om restitutie moet met redenen
bondscontributie begrepen, alsmede voor de
omkleed schriftelijk bij de penningmeester
(door de K.N.V.B. voor haar leden afgesloten)
worden ingediend. De beslissing omtrent
collectieve verzekeringen (zie aldaar).
toepassing van het besluit berust bij het
bestuur.

HET LIDMAATSCHAP
NIEUWE LEDEN KUNNEN ZICH UITSLUITEND DOOR MIDDEL VAN EEN
“INSCHRIJFFORMULIER” ALS LID AANMELDEN. DIT FORMULIER DIENT TE WORDEN
INGELEVERD BIJ DE WEDSTRIJD COÖRDINATOREN VAN JEUGD OF SENIOREN.
BIJ AANMELDING WORDT HET ASPIRANT-LID 15,00 ADMINISTRATIEKOSTEN IN REKENING
GEBRACHT. NIEUWE LEDEN VANAF 16 JAAR ZIJN VERPLICHT, CONFORM BESLUIT VAN DE
K.N.V.B., ZICH MIDDELS EEN IDENTITEITSBEWIJS AAN TE MELDEN.
Indien je nog lid van een andere
voetbalvereniging bent, moet je eerst je
lidmaatschap bij de vorige vereniging
opzeggen. Hier ontvangt de speler zijn/haar
relatiecode, waarmee de overschrijving naar
de nieuwe vereniging digitaal kan worden
aangevraagd.
Dezelfde procedure geldt vanzelfsprekend ook
indien je een overschrijving van S.V. Hoofddorp
naar een andere vereniging aanvraagt.
In alle gevallen geldt dat je lidmaatschap
pas ingaat nadat je door de K.N.V.B. een
13
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Als je kind graag wil sporten maar het budget
niet toereikend is, dan kan een professional
die betrokken is bij de ontwikkeling van je
kind, het kind eenvoudig aanmelden bij het
Jeugdsportfonds. Deze aanmelding loopt via
de leerkracht, (huis)arts, maatschappelijk
werker, jeugdzorgmedewerker e.d. Alleen
intermediairs kunnen een aanvraag indienen.
Na goedkeuring zal het Jeugdsportfonds
de contributie aan de club overmaken. De
aanvraag kan via www.jeugdsportfonds.nl.
Volwassenen waarvan het gezinsinkomen
maximaal 120 % is van het wettelijk
minimumloon kunnen een budget aanvragen
bij de Stichting Meerwaarde. U kunt zich
richten tot het Voordeurteam. Maximale
bijdrage is € 125,00 voor contributie. De
aanvraag kan via telefoonnummer 0235698868 of voordeur@meerwaarde.nl.
Tevens zijn er mogelijkheden bij enkele
ziektekosten-verzekeringen om een gedeelte
van de contributie vergoed te kunnen krijgen.
Bij veel maatschappijen bedraagt dat € 50,00
per kind. Hier wordt door (ouders van) leden
veelvuldig gebruik van gemaakt.

COLLECTIEVE VERZEKERINGEN VOOR LEDEN
Al onze leden zijn uit hoofde van hun
lidmaatschap van de vereniging automatisch
verzekerd via een tweetal collectieve
K.N.V.B.-verzekeringen. Beide verzekeringen
dragen nadrukkelijk het karakter van een
AANVULLENDE VERZEKERING. De uit te
keren bedragen zijn in het algemeen beperkt.

De ONGEVALLENVERZEKERING kent
uitkeringen bij overlijden, blijvende invaliditeit,
arbeidsongeschiktheid en geneeskundige
kosten. De verzekering is van kracht tijdens
alle clubactiviteiten en tijdens het vervoer – via
de kortste weg - van en naar de activiteiten
van de vereniging. Indien je aanspraak op
de ongevallenverzekering wilt maken dien
je na het ongeval of ernstige blessure een
“schadeformulier” in te vullen en op te sturen.
Deze formulieren zijn via de secretaris of
Wedstrijd Coördinatoren verkrijgbaar.
De WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING is bij bovengenoemde
activiteiten eveneens van kracht. Een aantal
schadesituaties is echter uitgesloten.
Indien je een beroep op de
aansprakelijkheidsverzekering wilt doen,
gelieve je contact met de secretaris op te
nemen.
Door het bestuur zijn de medewerk(st)
ers in onze verenigingsorganisatie
(kantinemedewerk(st)ers, onderhoudsmedewerk(st)ers, trainers, leiders en
chauffeurs) eveneens bij bovengenoemde
collectieve K.N.V.B.-verzekeringen
ondergebracht.

overschrijving; (zie aldaar). Omtrent het
opzeggen van het lidmaatschap gelden de
volgende regels :
•H
 et opzeggen van het lidmaatschap dient
schriftelijk te geschieden bij de secretaris
van de vereniging.
•D
 e beëindiging van het lidmaatschap kan
uitsluitend aan het einde van het seizoen,
doch om administratieve redenen uiterlijk
per 1 juni, plaatsvinden.
•B
 ij het opzeggen van het lidmaatschap
gedurende het verenigingsjaar blijft
niettemin de contributie over het gehele
seizoen verschuldigd. Slechts in bijzondere
omstandigheden kan restitutie worden
verleend (zie aldaar onder contributie).

BEDANKEN ALS LID
Indien je zich als lid van S.V. Hoofddorp hebt
opgegeven, ben je verplicht minstens één
seizoen lid te blijven en daarmee de uit het
lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen
na te komen. Eerst daarna kun je bedanken
als lid van onze vereniging. Een uitzondering
is mogelijk: Ingeval van intrekking van een
14

Per 1 juli wordt – ook door de K.N.V.B.
- het ledenbestand voor het nieuwe
seizoen vastgesteld. Zonder schriftelijke
afmelding blijf je dus automatisch lid van
onze vereniging, ook als je dit niet meer
zou wensen. Dit heeft mogelijk vervelende
gevolgen voor je (je bent niet vrij om
elders te voetballen en je hebt nieuwe
contributieverplichtingen). Doch zeker voor
ons. Wij zijn verplicht ten behoeve van jou de
bondscontributie en de verzekeringspremie te
betalen.
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In principe houden hier je rechten op. Maar
natuurlijk is er meer.
Als vereniging kunnen wij meer bieden. En
je zult misschien ook meer willen dan het
bovengenoemde. Maar voor al het meerdere
geldt niet zozeer dat je er recht op hebt.
Hiervoor geldt veeleer dat je het kunt
verkrijgen als je er aan meewerkt om het tot
stand te brengen. En dat is ons inziens ook het
wezen van de vereniging. “MET ELKAAR EN
VOOR ELKAAR” Niet zozeer een kwestie van
“recht hebben op”, maar weleer een uitdaging
aan jezelf. Een uitdaging om samen met
anderen in de vereniging er datgene van te
maken wat je ervan wenst.

SPELREGELS VOOR EEN
GOED VERENIGINGSLEVEN
IN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING,
ALSMEDE IN EEN AANTAL BESTUURSBESLUITEN ZIJN BEPALINGEN OPGENOMEN
DIE MET DE “RECHTEN EN PLICHTEN” VAN DE LEDEN VERBAND HOUDEN. HET IS HIER
NIET DE JUISTE PLAATS OM GEDETAILLEERD OP AL DEZE BEPALINGEN IN TE GAAN. IN DE

PLICHTEN
Ook over je plichten kunnen we kort zijn. In
principe zijn het de volgende:
•A
 ls lid van S.V. Hoofddorp ben je ertoe
gehouden je financiële verplichtingen
tegenover de vereniging (tijdig) na te komen.
•D
 eze verplichtingen bestaan in elk geval uit
de betaling van de verschuldigde contributie
en eventueel uit de van bondswege
opgelegde boetes en administratieve
kosten tengevolge van door jou begane
overtredingen (gele en/of rode kaarten) bij
wedstrijden.
• I n voorkomende gevallen ben je ook
verplicht de door jou aangerichte schade aan
verenigingseigendommen te vergoeden.
•C
 onform bepalingen in artikel 10 van het
Huishoudelijk Reglement van S.V. Hoofddorp
zijn leden van 18 jaar en ouder en ouders van
jeugdleden verplicht om op voorspraak van
het bestuur gedurende het voetbalseizoen

PRAKTIJK IS HET ECHTER OOK NIET ZO MOEILIJK ALS IN DE (NOODZAKELIJKE) OFFICIËLE
STUKKEN STAAT BESCHREVEN. EIGENLIJK IS HET ZELFS HEEL EENVOUDIG. ER ZIJN
IMMERS NIET ZO VEEL “RECHTEN” EN OOK “PLICHTEN” VOOR LEDEN.
RECHTEN
Je rechten zijn in principe de volgende:
•A
 ls (spelend) lid van S.V. Hoofddorp heb je
er recht op in een team ingedeeld te worden
en aldus voetbalwedstrijden te spelen en
trainingen te volgen.
•A
 ls lid van S.V. Hoofddorp heb je er recht op
de Algemene Ledenvergadering te bezoeken
en aldaar het stemrecht uit te oefenen.
•A
 ls lid van S.V. Hoofddorp heb je er recht op
de digitale nieuwsbrief van onze vereniging
te ontvangen.
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diensten te verrichten ten behoeve van de
vereniging.
Deze diensten zijn:
• Kantinewerkzaamheden voor leden van 18
jaar en ouder en ouders van jeugdleden (in
principe 1 x per seizoen)
• Spelers van onze thuisspelende jeugden seniorenteams zijn verplicht om na
afloop van hun wedstrijden zowel de eigen
kleedkamer als de kleedkamer van de
tegenpartij op te ruimen en schoon te
maken. Dit geldt ook voor de gebruikte
kleedkamers op de trainingsavonden.
Als lid van S.V. Hoofddorp ben je ertoe
gehouden de belangen van de vereniging
niet te schaden en niet te handelen in strijd
met de regels die door de K.N.V.B. of de
vereniging voor een goed verloop van de
voetbalsport zijn opgesteld. En spelregels
die zijn opgesteld voor een goed verloop
van het verenigingsleven. Een aantal van de
belangrijkste regels worden in het volgende
hoofdstuk behandeld. Zij worden nog eens
kort samengevat in hoofdstuk 6 (“Spelregels
voor een goed verenigingsleven”).
Tenslotte:
Het bestuur heeft de bevoegdheid om een
lid het lidmaatschap dan wel de daaraan
verbonden rechten te ontzeggen (= royement).
Zij kan van deze bevoegdheden gebruik maken
indien het betreffende lid naar het inzicht van
het bestuur niet aan zijn of haar verplichtingen
voldoet.
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Van bovenstaande kledingregels kan niet
worden afgeweken, m.u.v. de mogelijkheid
shirtreclame te voeren. Indien een team
tot shirtreclame wenst over te gaan, dient
hiervoor vóóraf (!) toestemming aan het
Dagelijks Bestuur gevraagd te worden.

VOETBALLEN BIJ
S.V. HOOFDDORP

Het bestuur van S.V. Hoofddorp heeft
met toestemming van de Algemene
Ledenvergadering besloten om een kledinglijn
voor de gehele vereniging in te stellen. Dit
vloeit voort uit de gedachte dat S.V. Hoofddorp
zich in de regio (nog) meer wil profileren
als goed georganiseerde vereniging. Dat
heeft in de eerste plaats te maken met
prestaties, maar ook de uitstraling van de
vereniging is erg belangrijk. Eén van de meest
aansprekende zaken waarmee dat kan worden
gerealiseerd, is de uitstraling met mooie
uniforme wedstrijdkleding. Met een kledinglijn
zal S.V. Hoofddorp zich onderscheiden van
andere verenigingen en wordt het voor leden
en sponsors nog aantrekkelijker om bij S.V.
Hoofddorp te horen!

ALS LID VAN S.V. HOOFDDORP BEN JE PRIMAIR GEÏNTERESSEERD OM ZELF
PLEZIERIG TE KUNNEN VOETBALLEN. WIJ –ALS BESTUUR EN KADER- WILLEN ERVOOR
ZORGEN DAT EEN IEDER BIJ DE VERENIGING PLEZIER AAN HUN SPORT BELEEFT.
IN DAT VERBAND ZIJN EEN AANTAL KLEDING- EN GEDRAGSREGELS OPGESTELD. REGELS
DIE JE GEACHT WORDT TE VOLGEN IN HET BELANG VAN JE EIGEN VOETBALPLEZIER
EN DAT VAN ALLE ANDERE LEDEN (WAARONDER ZEKER JE TEAMGENOTEN).
EEN AANTAL VAN DEZE REGELS ZULLEN WE HIER TOELICHTEN. TEVENS ZULLEN WE
TOELICHTEN HOE DE TEAMINDELING IN ZIJN WERK GAAT.

De kledinglijn van S.V. Hoofddorp houdt in
dat alle spelers / teams van de vereniging in
een uniek wedstrijdtenue van shirt – broek
– kousen in de officiële clubkleuren effen
rood, effen wit en effen blauw en in een uniek
keepertenue van shirt – broek – kousen gaan
spelen, voorzien van het officiële logo van
S.V. Hoofddorp. Het verplicht dragen van
trainingspakken, regenjacks en kledingtassen
van het kledingmerk is alleen van toepassing
bij sponsoring van een compleet team
van jeugd en senioren. Hierover zijn reeds

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Clubkleuren en kleding
De clubkleuren van onze vereniging zijn rood,
wit en blauw. Het tenue bestaat uit een rood
shirt, witte broek en blauwe kousen. Alle
geheel effen en zonder strepen. Dit tenue
dient tijdens wedstrijden gedragen te worden.
Alle leden zijn bovendien verplicht over een
wit reserveshirt te beschikken. (De vereniging
stelt geen reservetenues beschikbaar).
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duidelijke afspraken gemaakt over het vooraf
verzoeken c.q. melden aan het bestuurslid
sponsorzaken en deze afspraken blijven dan
ook gehandhaafd. Individuele leden zijn “vrij”
om een trainingspak, regenjack of spelerstas
van welk merk dan ook aan te schaffen,
maar “wil je er bij horen” dan moet het een
automatisme zijn om de attributen van het
kledingmerk te kopen.
De ledenvergadering is akkoord gegaan met
het voorstel van het bestuur om de keuze voor
het kledingmerk te bepalen op ERREA en de
kledinglijn kan alleen maar worden gekocht
in onze eigen “S.V. Hoofddorpshop” op de 1e
verdieping van ons clubgebouw.

DE TEAMINDELING
De teamindeling – d.w.z. het vaststellen in
welk team je gaat spelen - is een belangrijke
maar moeilijke taak. Belangrijk omdat het
voor jou (of je kind) in hoge mate bepalend
is voor je spelplezier en dus voor je plezier
als lid van de vereniging. Moeilijk omdat
er verschillende verenigingsbelangen mee
gemoeid kunnen zijn. De belangrijkste
principes volgens welke de teamindeling tot
stand komt worden hierna aangegeven.
Jeugd
Jeugdleden worden in eerste instantie
ingedeeld naar leeftijdsgroepen. Wij kennen
er zes, van Jo < 19, tot Jo 8-9. Vanaf de Jo
8-9 wordt de teamindeling – in principe met
inbegrip van leeftijd (1e / 2e jaars) - op basis
van kwaliteit gemaakt.
Bij recreatieve teams proberen wij
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leeftijdsgenoten (1e / 2e jaars) zoveel als
mogelijk bij elkaar te houden.

gebruik worden gemaakt om extra c.q. nieuwe
spelers in de zgn. vriendenteams te plaatsen.

Senioren
Voor de senioren geldt in eerste instantie
dat jezelf de keus moet maken of je op de
zaterdag of op de zondag wilt voetballen. De
keuze die je maakt geldt overigens voor het
gehele seizoen. Je kunt tijdens het lopend
seizoen niet van speeldag veranderen. Ook
binnen de seniorenafdeling wordt in eerste
instantie de teamindeling op basis van een
kwaliteitsselectie gemaakt. Voor de hogere
teams komen spelers in aanmerking die
aan bepaalde (kwaliteits-) eisen kunnen en
willen voldoen. De overige spelers worden in
lagere teams ingedeeld. En ook daarbij wordt
ernaar gestreefd zo homogeen mogelijke
teams te creëren en rekening te houden met
het verenigingsbelang (bijv. met leeftijd en
onderlinge voorkeuren).

Een teamindeling geldt vanzelfsprekend
niet voor alle tijden. Er kunnen zich altijd
omstandigheden voordoen waardoor
wijzigingen in een bestaand team noodzakelijk
zijn. Wij als vereniging proberen daarbij zo
correct mogelijk te handelen, door twee regels
te volgen:

Bij de senioren is het fenomeen
“Vriendenteams” aan de orde. Tegenwoordig
zijn bijna alle recreatieve seniorenteams
grotendeels “Vriendenteams”, want vaak
is een groep van enthousiaste vrienden van
veelal gelijke leeftijd met het idee gekomen
om met elkaar een voetbalteam te vormen.
Niets mis mee, een goed initiatief, waarmee
het bestuur prima kan instemmen. Maar
een belangrijk standpunt zal te allen
tijde onveranderd blijven en dat is dat het
bestuur uiteindelijk het laatste woord heeft
aangaande de samenstelling van recreatieve
seniorenteams op zaterdag en zondag. Er zal
door het bestuur dan ook van de mogelijkheid
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Wij proberen het aantal wijzigingen in een
eenmaal vastgesteld team zo beperkt mogelijk
te houden. Wij proberen altijd de betrokkene
over de wijziging en de reden daarvoor te
informeren. Ook kan het gebeuren dat op een
team een beroep wordt gedaan om tijdelijk
(meestal voor één wedstrijd) spelers af te
staan om een ander team te completeren. Een
ieder wordt geacht bij een dergelijke situatie
loyaal mee te werken. (Bovendien: een andere
keer heeft jouw team misschien een ander
nodig).
Tenslotte:
Je kunt je te allen tijde tot de Wedstrijd
Coördinator van je afdeling of het bestuurslid
voetbalzaken wenden indien je om welke
reden dan ook aanmerkingen of suggesties
inzake de te teamindeling mocht hebben.

AANWEZIGHEIDSPLICHT BIJ WEDSTRIJDEN
Elk spelend lid is (zeker ook moreel) verplicht
bij de wedstrijden van zijn of haar team
aanwezig te zijn. De wedstrijden, alsmede
het tijdstip staan op onze website onder
wedstrijdprogramma aangekondigd. Ook kan
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je de voetbal app downloaden zodat je ieder
moment van de dag op de hoogte bent van alle
informatie vanuit de KNVB over je team. Indien
je om enige – geldige - reden niet in een voor
je team vastgestelde wedstrijd kunt spelen,
ben je verplicht dit tijdig mede te delen.
Wanneer afschrijven?
De uiterste termijn voor afschrijving is de
donderdagavond. De afschrijving dient in
principe plaats te vinden bij je trainer, leider
of aanvoerder. Altijd geldt de regel: blijf nooit
zonder afbericht weg. Je dupeert je team
en je loopt kans op strafmaatregelen van het
bestuur.

MOGELIJKHEID OM TE TRAINEN
Aan elk van onze spelende leden wordt de
mogelijkheid geboden om gedurende het
seizoen minstens eenmaal per week een
training te volgen. De trainingen worden in
het algemeen per team gegeven. De spelers
van de recreatieve zaterdag- en zondagteams
trainen evenwel gezamenlijk. De geldende
trainingstijden staan op onze website vermeld.
De trainingen van de senioren- en
jeugdselectieteams worden door
gekwalificeerde (gediplomeerde) trainers
verzorgd. Voor het trainen van de recreatieve
jeugdteams worden enthousiaste vrijwilligers
aangezocht, die door het Technisch Kader van
de vereniging kunnen worden voorzien van
adequate oefenstof voor de trainingen.
Indien je niet in de gelegenheid bent om de
voor je team vastgestelde training te bezoeken
en je wilt toch een training volgen, dan bestaat

wellicht de mogelijkheid om met een ander
team mee te trainen. Neem hiervoor dan
contact op met je Wedstrijd Coördinator. Als je
tijdelijk duurzaam verhinderd bent de training
te volgen verdient het aanbeveling om (al
was het maar uit beleefdheid) hiervan aan je
trainer bericht te geven !

OVERTREDING VAN DE SPELREGELS EN HET
TUCHTRECHT
Scheidsrechter en mobiel Digitaal Wedstrijd
Formulier
Iedere speler/speelster dient zich te houden
aan de spelregels zoals die door de KNVB
zijn vastgesteld. Tijdens de wedstrijden
wordt de naleving van de spelregels door de
scheidsrechter bewaakt. De scheidsrechter
kan overtredingen van de spelregels
individueel bestraffen door de betrokken
speler/speelster een “officiële waarschuwing”
(gele kaart) te geven of “van het veld te
zenden” (rode kaart). Hiervan wordt na afloop
van de wedstrijd door de scheidsrechter
een aantekening op het mobiel Digitale
Wedstrijd Formulier (mDWF) gemaakt. Met
deze aantekening op het wedstrijdformulier
treedt de officiële tuchtrechtspraak van de
K.N.V.B. in werking. De aantekening van de
scheidsrechter geldt namelijk als aanklacht
aan het adres van betrokken speler/speelster.

1 t/m 9 (spelbederf-overtredingen) en als
een boeking met de codes 11 t/m 18 (lichte
gewelddadige overtredingen). De code
van de gele kaart wordt bepaald door de
scheidsrechter.
• I ndien een speler/speelster in een bepaalde
periode in totaal 5 boekingen heeft
ontvangen, zal hij/zij hiervoor door de Bond
gestraft worden.
• I ndien er tijdens een wedstrijd een speler/
speelster uit het veld gezonden (= rode
kaart) is, is hij/zij automatisch uitgesloten
voor de eerstvolgende wedstrijd. De
tuchtcommissie bepaalt door de aard van
de overtreding hoeveel wedstrijden van
uitsluiting c.q. schorsing de speler/speelster
in totaal krijgt.

In verband met de toenemende agressie
binnen en buiten de velden is door onze
vereniging de pogingen van de K.N.V.B.
om daarin verandering te brengen,
ondersteund met de ondertekening van een
GEDRAGSCONVENANT. Het gedragsconvenant
impliceert dat onze leden gehouden zijn zich
zodanig te gedragen dat de belangen van de
voetbalsport en zeker ook de goede naam van
S.V. Hoofddorp niet wordt geschaad. Tevens is
bij S.V. Hoofddorp de Gedragscode Commissie.
De Gedragscode Commissie is een door
het bestuur ingestelde adviescommissie
die de vereniging ondersteunt in het
opzetten, uitvoeren en onderhouden van de
gedragsregels.

Administratiekosten
Bij alle handelingen in geval van boekingen,
wegzendingen, gestaakte wedstrijden en
overige tuchtzaken zijn van bondswege
administratiekosten verschuldigd. Deze
kosten komen voor rekening van de speler/
speelster en worden via automatische
incasso verrekend, of als dat niet mogelijk
is via contante betaling aan de Wedstrijd
Coördinator.

Afgelastingen van de vastgestelde competitieen/of bekerwedstrijden kunnen nogal
eens voorkomen. Veelal is de oorzaak
dat de velden als gevolg van de slechte
weersomstandigheden onbespeelbaar zijn
geworden.
Soms is er sprake van een algehele
afgelasting in het district. Let goed op, onze
jeugd- en seniorenteams spelen in DISTRICT
WEST 1. In dat geval zal er van bondswege
officieel bericht van afgelasting worden
gegeven. Hiervan kun je via de volgende
kanalen kennis nemen (zie ook de colofon in
het clubblad):
• via sportpagina 603 van “NOS-Teletekst”;
• via de website van onze vereniging
www.svhoofddorp.nl
• via telefonisch contact met het
wedstrijdsecretariaat.

NORMEN EN WAARDEN
Wij hebben de pretentie een correcte
vereniging te zijn, en dat willen wij ook zo
houden. Daarom zijn wij gehecht aan normen
en waarden. Tegen het niet nakomen daarvan
wordt door het bestuur opgetreden.

Tuchtprocedure van de K.N.V.B.
De tuchtprocedure van de Bond ingeval van
het in een wedstrijd ontvangen van een gele
kaart (officiële waarschuwing) is als volgt:
•D
 e gele kaart wordt door de Bond
geregistreerd als een boeking met de codes
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AFGELASTINGEN VAN WEDSTRIJDEN
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• v ia het mededelingenbord bij het
clubgebouw;
• v ia de voetbalapp voetbal.nl
Indien er geen berichten van algehele
afgelasting worden gegeven, kun je ervan
uitgaan dat je wedstrijd doorgaat. En dat je
dus op de aangegeven tijd in het clubgebouw
aanwezig dient te zijn.
Soms worden wedstrijden incidenteel
afgelast. Dit is vaak ’s morgens vroeg (vanaf
08.00 uur) bij onze vereniging bekend.
Afgelastingen op ons eigen complex worden
bekend gemaakt op het mededelingenbord bij
het clubgebouw. Omtrent het niet doorgaan
van “uitwedstrijden” geeft de Wedstrijd
Coördinator, trainer en/of leider informatie.
Tevens kun je voor informatie over het
doorgaan van uitwedstrijden rechtstreeks
telefonisch contact opnemen met ons
wedstrijdsecretariaat of met de tegenstander.
Zie voor gegevens van telefoonnummers van
de tegenstanders de voetbalapp voetbal.nl.
Soms kan het dus zijn dat je voor “niets”
komt. Daar kan niemand iets aan doen.
Een keer “voor niets” komen wordt zeker
niet geaccepteerd als excuus om een
volgende keer ten onrechte weg te blijven.
In het algemeen zal onze vereniging
alternatieven aanbieden bij afgelastingen.
Dat wil zeggen dat wij indien mogelijk
vervangende wedstrijden zullen organiseren
(het zogenaamde schaduwprogramma) en
gelegenheid tot training zullen geven.

SPELREGELS VOOR EEN GOED
VERENIGINGSLEVEN
1. V
 oldoe altijd tijdig aan je financiële
verplichtingen jegens de vereniging:
Bij het niet nakomen van je financiële
verplichtingen kan en zal het bestuur
strafmaatregelen nemen: In eerste instantie
zal een schorsing volgen tot het moment
waarop aan de financiële verplichting is
voldaan. Een schorsing kan eventueel door
een royement gevolgd worden. Indien een
royement door de Bond wordt overgenomen,
kan men bij geen enkele bij de Bond
aangesloten vereniging meer voetballen.
2. W
 ees altijd tijdig aanwezig indien voor je
team een wedstrijd is vastgesteld.
Bij het niet nakomen van je
aanwezigheidsplicht kunnen en zullen door
of namens het bestuur strafmaatregelen
genomen worden
3. V
 oldoe in principe altijd aan de
verplichtingen ten aanzien van de uitvoering
van kantinediensten en het schoonmaken
van de kleedkamers van eigen partij
en tegenstander bij thuiswedstrijden
en de gebruikte kleedkamers op
trainingsavonden.
Het door een seniorenlid zonder legitieme
reden niet voldoen aan de zelfs (morele)
verplichting om bij een kantinedienst te
assisteren, kan een strafmaatregel van het
bestuur tot gevolg krijgen.
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S.V. HOOFDDORP
Sportcomplex De IJvelden IJweg 1155
2133 MJ Hoofddorp (NH)
Tel: 023-5614162
bestuur@svhoofddorp.nl
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