
  
    
Aan de ouders van nieuwe jeugdleden van de v.v. Sleeuwijk  
  
Uw zoon of dochter is lid geworden van de v.v. Sleeuwijk. Allereerst heten wij u en uw kind hartelijk welkom bij 
onze vereniging. Wij hopen dat hij of zij het goed naar zijn/haar zin zal krijgen bij onze club. De v.v. Sleeuwijk is 
opgericht op 25 januari 1944. Onderstaand geven wij u een opsomming van belangrijke punten.  
  
Clubkleuren:  
De clubkleuren van de v.v. Sleeuwijk zijn:  
- wit shirt  
- zwarte broek   
- zwarte kousen (eventueel voorzien van een witte rand)  
Ps.: Het dragen van scheenbeschermers is voor alle voetballers verplicht!  
De vereniging heeft een vaste kledingleverancier waarvan voor officiële wedstrijdkleding gebruikt gemaakt moet 
worden. Deze wedstrijdkleding wordt dan ook via de vereniging geregeld.   
  
  
K.N.V.B.:  
De v.v. Sleeuwijk hoort organisatorisch onder de K.N.V.B. District Zuid I. Dit is ook van belang bij algehele 
afgelasting (later komen wij hierop nog terug).  
  
Ben ik een O19-, O17-, O15-, O13-, O11 of een O9 speler:  
- O19-junioren zijn spelers van 16, 17 en 18 jaar.  

Een O19 -junior die vóór 1 januari 18 jaar wordt, moet in het nieuwe seizoen bij de senioren gaan voetballen.  
- O17-junioren zijn spelers van 14, 15 en 16 jaar.  
  Een O17-junior die vóór 1 januari 16 jaar wordt, moet in het nieuwe seizoen bij de O19 gaan voetballen. - 
O15-junioren zijn spelers van 12, 13 en 14 jaar.  
  Een O15-junior die vóór 1 januari 14 jaar wordt, moet in het nieuwe seizoen bij de O17 gaan voetballen.  
- O13-pupillen zijn spelers van 10, 11 en 12 jaar.  
  Een O13-pupil die vóór 1 januari 12 jaar wordt, moet in het nieuwe seizoen bij de O15 gaan voetballen.    - 
O11-pupillen zijn spelers van 8, 9 en 10 jaar.  
  Een O11-pupil die vóór 1 januari 10 jaar wordt, moet in het nieuwe seizoen bij de O13 voetballen.   
- O9-pupillen zijn spelers van 6, 7 en 8 jaar.  
  Een O9-pupil die vóór 1 januari 8 jaar wordt, moet in het nieuwe seizoen bij de O11 gaan voetballen. 
 - O7 pupillen  zijn spelers van 4 en 5 jaar.  
  
Bij jongensteams wordt de teamnaam vooraf gegaan door een J en bij de meidenteams door een M. Jongens 
onder 19 jaar wordt dan dus JO19. Meisjes onder de 15 jaar wordt dan dus MO15.  
Jongens en meisjes, die willen gaan voetballen, kunnen zich tijdens het seizoen elke dag van de week opgeven 
als lid bij één van onderstaande personen. Zij mogen dan eerst een tweetal maanden meespelen, voordat zij 
officieel lid worden en contributie moeten gaan betalen.  
  
Contributie per 1 juli 2018  
Leden t/m 12 jaar          € 111,60 per jaar (€ 27,90 per kwartaal)  
Leden t/m 18 jaar          € 142,20 per jaar (€ 35,55 per kwartaal)  
Leden vanaf 18 jaar         € 178,20 per jaar (€ 44,55 per kwartaal)  
  
De leeftijd van een lid is bepalend voor de hoogte van de contributie.  
  
De contributie dient per seizoen betaald te worden. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Dus 
wanneer uw kind halverwege het seizoen wil stoppen met voetballen, dient toch voor het gehele seizoen betaald 
te worden. De contributie dient per automatische incasso betaald te worden. U wordt verzocht bijgaand 
machtigingsformulier in te vullen en bij één van de jeugdcommissieleden in te leveren. Wanneer het 
machtigingsformulier niet binnen twee maanden (de gratis “proefperiode”) binnen is, kan uw kind geen lid worden.  
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Hygiëne  
Als jeugdcommissie stellen wij het op prijs als uw zoon/dochter na afloop van iedere training of wedstrijd gebruik 
maakt van onze douches, want het is in verband met hygiëne belangrijk dat er gedoucht wordt na afloop.  
  
Indeling van de teams  
De voetbalvereniging Sleeuwijk streeft er naar, in samenwerking met de diverse trainers, dat de talentvolle 
voetballers van iedere leeftijdscategorie in het hoogste team van die leeftijdscategorie komt te spelen. Dit doen 
we zodat iedere speler/speelster in zijn/haar leeftijdscategorie op zijn/haar eigen niveau kan spelen. De 
vereniging bepaalt in principe altijd de indeling van de teams. Toelichting over de indeling kan natuurlijk altijd 
gevraagd en gekregen worden.  
  
Uitnodiging voor de wedstrijd  
Het wedstrijdprogramma staat op de website gepubliceerd en wordt dagelijks up to date gehouden. Hierop staat 
ook de tijd vermeld dat de spelers aanwezig dienen te zijn op de vereniging. Het kan zijn dat een trainer hiervan 
afwijkt. In dat geval is de tijd die de trainer heeft aangegeven leidend  
  
Afmelden  
Indien uw zoon/dochter niet in staat is om deel te nemen aan de wedstrijd dan dient dit tijdig doorgegeven te 
worden aan de leider en/of trainer van het desbetreffende elftal c.q. zevental. Bij voorkeur voor donderdagavond 
18.00 uur.    
  
Vervoer naar uitwedstrijd  
Op alle ouders wordt een dringend beroep gedaan om gehoor te geven aan een eventueel verzoek van een leider 
om te rijden naar een uitwedstrijd. Op deze wijze kan worden voorkomen dat altijd dezelfde ouders naar 
uitwedstrijden rijden.   
  
Afgelasting  
Bij twijfel of de wedstrijden in verband met het slechte weer doorgaan kunt u de website raadplegen via 
www.vvsleeuwijk.nl (bij “afgelasting”). Deze pagina wordt op zaterdagochtend continu actueel gehouden. Het 
krijgen van meldingen van afgelastingen kan ook via de voetbal.nl app. Zorg dan dat het juiste email adres 
bekend is bij de vereniging. 
   
Nevenactiviteiten  
In samenwerking met de activiteitencommissie proberen we naast het voetballen en trainingen ook neven- 
activiteiten te organiseren. Hierbij valt te denken aan o.a de voetbalmiddag in de herfstvakantie, het 
eindejaarstoernooi in Sporthal De Crosser en de bostraining.   
  
We hopen dat u zo toch al een aardige indruk hebt gekregen van de jeugd bij v.v. Sleeuwijk en hopen dat uw 
zoon/dochter vele plezierige voetbaljaren mag beleven bij onze vereniging    
  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van de leden onze jeugdcommissie.    

 
Te bereiken via: jeugdcommissie@vvsleeuwijk.nl 
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Mariëlle Durieux Voorzitter Jeugdcommissie   

Gerben Bok - jeugdcoördinator JO7, JO9 en JO11 

Dennis van der Dussen - jeugdcoördinator JO13 en JO15 

Jacco Verduin - jeugdcoördinator JO17 en JO19 

Corine van de Bend - jeugdcoördinator meisjes 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fvoetbal.nl&data=02%257C01%257Cedwinvanderpoel%2540gmb.eu%257C90428bc582924f41d0de08d525d85598%257C34904cfa2a0e4f7285fae120cf86215d%257C0%257C0%257C636456533435642563&sdata=Rt9hdil%252BpN8kyQ%252BdGtATF%252Bhh2sC96NyA3Oct3pvbJBw%253D&reserved=0

