Dit informatieboekje is gemaakt voor (nieuwe) leden.
Wij hebben geprobeerd een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen.
Heb je een vraag en mis je een antwoord, dan kan je deze altijd stellen via info@vvpelikaan.nl
Wij zullen deze vraag beantwoorden, en indien nodig, ons informatieboekje aanpassen.

ZVV Pelikaan is opgericht in augustus 1932 en heeft in seizoen 2017 - 2018 ruim 850 leden.

Het adres van ons Sportcomplex is:

Sportcomplex ‘Bakenstein”
Middellijn 9
3335 KC ZWIJNDRECHT
078-6101145
www.vvpelikaan.nl

Correspondentieadres is:

ZVV Pelikaan
Middellijn 9
3335 KC ZWIJNDRECHT

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is in Nederland het overkoepelende orgaan.
Deze bepaalt de regels en het beleid van het voetballen.
Het voetbaljaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
De jeugd is ingedeeld in leeftijdscategorieën. Hierbij gaat de KNVB uit van kalenderjaren.
Voor de indeling wordt gekeken hoe oud je bent op 31 december van het lopende jaar.
Vanaf seizoen 2016 – 2017 hanteert de KNVB zogenaamde leeftijdsgrenzen en een jeugd of
meisjesaanduiding in de teamnamen. Zo staat JO9 voor Jeugd onder 9 en MO9 voor Meisjes
onder 9.

Ben je op 31 december:
6 jaar of jonger, dan behoor je tot de categorie JO7 (voorheen minipupillen)
7 of 8 jaar, dan behoor je tot de categorie JO8 of JO9. (voorheen F - pupillen)
9 of 10 jaar, dan behoor je tot de categorie JO10 of JO11. (voorheen E - pupillen)
11 of 12 jaar, dan behoor je tot de categorie JO12 of JO13. (voorheen D - pupillen)
13 of 14 jaar, dan behoor je tot de categorie JO14 of JO15. (voorheen C - junioren)
15 of 16 jaar, dan behoor je tot de categorie JO17. (voorheen B - junioren)
17 of 18 jaar, dan behoor je tot de categorie JO19. (voorheen A - junioren)
Ben je ouder, dan voetbal je bij de senioren.
Bovenstaande indeling geldt voor jeugd (JO) en meisjes (MO). Voor meisjes die ervoor kiezen
om in een jeugdteam te spelen, geldt dat zij een jaar langer zonder dispensatie mogen spelen
in een leeftijdscategorie.
Je mag altijd in een hogere leeftijdscategorie uitkomen. Je mag alleen in een lagere
leeftijdscategorie uitkomen, als er door de club (Pelikaan) dispensatie wordt gegeven.
De JO12- tot en met de JO19-jeugd speelt 11:11 op een heel veld met een groot doel.
De JO10- en de JO11-jeugd speelt 7:7 op een half veld met pupillendoelen.
De JO8- en JO9-jeugd speelt 6:6 op een kwart veld met pupillendoelen.
De JO7-jeugd speelt op een nog kleiner veld met kleinere doelen (3:1) zonder keeper.
De competitie is gesplitst in een A- en B-categorie. Binnen de A-categorie ligt de nadruk op
presteren en in de B-categorie op recreatief voetbal. Maar voor allebei geldt…..winnen!

Welke verschillen zijn er tussen de A en B categorie?
Bij wedstrijden van de JO19-JO17-JO15 junioren in de A-categorie zijn maximaal 5
wisselspelers inclusief een doelman toegestaan. Een speler die gewisseld is, mag niet meer
deelnemen aan de wedstrijd.
Bij wedstrijden van de JO19-JO17-JO15 junioren in de B-categorie is het doorlopend wisselen
van maximaal 5 wisselspelers toegestaan. Een gewisselde speler mag dus weer aan het spel
deelnemen.
Bij wedstrijden in het gehele pupillenvoetbal (categorie A + B) en bij de meisjes is het
doorlopend wisselen van maximaal vijf spelers toegestaan. Een gewisselde speler mag dus
weer aan het spel deelnemen.
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Wedstrijden in de A-categorie hebben een hogere prioriteit dan de wedstrijden in de Bcategorie. Wanneer er velden worden afgekeurd, dan hebben de wedstrijden in de Acategorie voorrang. De wedstrijden in B-categorie worden uitgesteld.

Wanneer kan je van club veranderen?
Voor de A-categorie moet de aanvraag voor overschrijving vóór 15 juni bij de KNVB zijn.
In bijzondere gevallen is tussentijdse overschrijving per 1 september of 1 februari toegestaan.
Men moet wel voldoen aan de speciale voorwaarden die de KNVB hieraan stelt.
Voor de B-categorie geldt dat je ook tussentijds van club mag veranderen.
Het lidmaatschap bij ZVV Pelikaan loopt ten allen tijden tot 15 juni. Wil je tussentijds van club
veranderen, dan moet de contributie volledig zijn voldaan.

Lid worden van ZVV Pelikaan
Wanneer je denkt lid te willen worden van Pelikaan, mag je 3 keer gratis meetrainen om te
kijken of je het leuk vindt. Wil je komen proef trainen, moet je je aanmelden via de website.
Via Contact/lidmaatschap/Proeftraining vind je de aanmeldingsknop voor een proeftraining.
Nadat je je hier aangemeld hebt, wordt je zo snel mogelijk door een van onze
jeugdcommissieleden uitgenodigd.
Aanmelden bij ZVV Pelikaan kan uitsluitend digitaal. Op onze site kun je via
Contact/lidmaatschap/Lid worden je opgeven. Vul het inschrijfformulier volledig in.
Ben je korter dan drie jaar weg bij je “oude” vereniging dan moet de “oude” vereniging
toestemming verlenen. De nieuwe vereniging dient het verzoek in bij de “oude” vereniging. Dit
gaat buiten de speler/speelster om. Zonder overschrijving mag je niet uitkomen in wedstrijden
voor ZVV Pelikaan.
Contributie
Vanaf begin 2018 is de administratieve verwerking van de contributie uitbesteed aan
“Clubcollect”, een organisatie, die voor ons de inning verzorgt. Alle leden ontvangen per
seizoen per SMS en e-mail een betalingsverzoek (factuur) voor de contributie.
In het betalingsverzoek staat een link, waarmee je op een persoonlijke betaalpagina komt. Op
deze pagina moet je een betaalkeuze maken tussen het betalen van de contributie in één
keer of in termijnen. Betaal je in een keer, dan heb je de keuze om te betalen via iDEAL of via
een automatische incasso. Betaal je in termijnen, dan gaat de betaling altijd via een
automatische incasso, waarbij € 0,50 per incasso in rekening wordt gebracht.
Indien een lid niet reageert op het betalingsverzoek, dan zal na 14 dagen een herinnering via
SMS en e-mail worden verstuurd. Blijft reactie uit, dan volgt na 7 dagen nogmaals een
verzoek, gevolgd door een herinnering per post. Reageert een lid na deze procedure nog
steeds niet, dan wordt het Jeugdbestuur c.q. het Bestuurslid Voetbalzaken hierrvan in kennis
gesteld.
Deze beoordelen de situatie. In sommige gevallen kan een betalingsregeling worden
getroffen. Is dat niet het geval, dan zal de sanctie van het niet betalen een schorsing zijn, met
andere woorden niet meer trainen en niet meer spelen.
Vervolgens wordt de vordering door de vereniging uit handen geven aan een incassobureau.
Let op! Aan het innen van een vordering via een incassobureau zijn kosten verbonden, die
vaak meerdere keren het bedrag van de vordering bedragen welke in rekening gebracht
zullen worden bij het betreffende lid..
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Kinderen tussen de 4 en 18 jaar waarvan de ouders/verzorgers niet in staat zijn om zelf de
contributie te betalen, kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld Drechtsteden.
www.stichtingleergelddrechtsteden.nl Ouders/verzorgers blijven zelf verantwoordelijk voor
deze aanvragen. ZVV Pelikaan verstrekt alleen een contributie opgave in de maand
december.

Overschrijven naar een andere vereniging.
Wanneer je besluit om naar een andere vereniging te gaan moet je aan aantal voorwaarden
voldoen:
•
De contributie moet volledig zijn voldaan.
•
Het digitale afmeldingsformulier moet ingevuld zijn. Dit staat onder het kopje
Contact/lidmaatschap/Opzeggen op onze site.

Afmelden bij ZVV Pelikaan.
Uitsluitend digitale afmeldingen worden in behandeling genomen. U ontvangt automatisch een
bevestiging . Ontvangt u deze niet, dan is de afmelding niet goed verzonden.
Telefonische opzeggingen en/of mondelinge mededelingen aan trainers/leiders en/of andere
personen, worden niet geaccepteerd. Opzeggen met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
De datum van ontvangst van de digitale afmelding is bepalend.
Afmeldingen moeten vóór 15 juni binnen zijn. Bij tussentijdse beëindiging van het
lidmaatschap dient de contributie over het lopende jaar, zijnde van juli tot en met juni, te
worden voldaan. Verzonden afmeldingen na 15 juni verplichten u om de contributie voor het
hele nieuwe seizoen te voldoen.

Trainingen en afgelastingen
De trainingsavonden zijn op maandag - woensdag of op dinsdag - donderdag.
Elk team traint in principe twee keer per week. Bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt men
geïnformeerd over de exacte dagen en tijden. U kunt dit rooster ook vinden op onze site onder
Wedstrijdinfo/Trainingsinfo/Trainingsrooster
Afgelastingen worden gepubliceerd op de site van Pelikaan. Onder het kopje
Wedstrijdinfo/Afgelastingen kunt u alle informatie vinden. Bij slechte weersomstandigheden
zal onze consul rond 17.30 uur de velden keuren en dit op de website vermelden. Bel niet
naar Pelikaan.
Het kan weleens voorkomen dat een trainer zelf niet kan komen en geen vervanger kan
vinden of dat er andere redenen zijn om de training af te gelasten. De trainer is dan zelf
verantwoordelijk om de spelers en de jeugdcommissie hierover te informeren.

Wedstrijden en afgelastingen
Er zijn diverse soorten afgelastingen mogelijk.
- Een complete afgelasting door de KNVB, omdat de weersomstandigheden slecht zijn.
- Een gedeelte afgelasting, omdat de velden bij Pelikaan of de tegenstander zijn
afgekeurd door de consul.
Houdt u zelf onze site www.vvpelikaan.nl in de gaten. Kijk altijd voor u van huis vertrekt
eerst op onze site onder het kopje Wedstrijdinfo/Afgelastingen.
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Bel op zaterdag niet naar de vereniging. Onze jeugdcommissieleden zijn bij slecht
weer vroeg aanwezig om informatie in te winnen bij de andere verenigingen. De
telefoonlijnen moeten zoveel mogelijk vrij blijven.

Schorsingen
Een door de KNVB opgelegde schorsing wordt uiteraard door de vereniging overgenomen.
Een schorsing gaat gepaard met een geldboete die door de desbetreffende speler aan de
vereniging moet worden voldaan. De KNVB verhaalt het bedrag bij de vereniging.
U ontvangt een email met daarin het boete bedrag en het rekeningnummer waar het bedrag
naartoe overgemaakt moet worden. Contante betaling wordt niet geaccepteerd.
Let op! Wanneer een officiële waarschuwing gepaard gaat met het uit het veld sturen van een
speler of speelster, moet de desbetreffende speler direct na de wedstrijd een daarvoor
bestemd formulier invullen. Verzuim van invulling van één van de formulieren heeft een
geldboete tot gevolg. Invullen van de formulieren gebeurt in overleg met de trainer/leider.
Bij ontoelaatbare gedragingen kan door het bestuur een maatregel of schorsing worden
opgelegd.

Kleding
Bij aanvang van het seizoen ontvangt uw kind een tenue dat bestaat uit een shirt, broek en
kousen. Conform het kledingbeleid betaalt u hier per kwartaal een bijdrage voor. De
vereniging beheert de kleding. Aan het einde van het seizoen wordt alles bij de trainer/leider,
uiteraard gewassen en heel, weer ingeleverd. Het volgende seizoen krijgt uw kind dan weer
een passend tenue van de vereniging. Is er iets kwijt of beschadigd, dan krijgt u hiervoor een
rekening die u moet voldoen. Inmiddels zijn er een groot aantal elftallen die ook een
trainingspak en een sporttas in bruikleen hebben ontvangen. Ook hiervoor gelden deze
regels.

Welke verantwoordelijkheid hebben de spelers bij trainen en wedstrijden?
•
Spelers van een selectieteam trainen (verplicht) 2 maal per week, tenzij ziekte of
huiswerk dit niet toelaat. Bedenk wel dat degene die het meest traint, ook het meest
mag spelen.
•
Alle spelers uit de overige zeven- of elftallen trainen zo vaak als mogelijk.
•
Er wordt niet gediscrimineerd, gepest, gescholden of ruzie gezocht.
•
Wij blijven altijd netjes tegen de scheidsrechter en grensrechter!
•
Iedere speler moet zich altijd zelf afmelden bij zijn/haar trainer of leider.
•
Zorg ervoor dat op tijd op de training bent. Er wordt van je verwacht dat je 5 minuten
voor aanvang op het trainingsveld staat.
•
Tijdens trainingen en wedstrijden worden er géén sieraden gedragen en geen
kauwgom of snoep gegeten.
•
De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte spullen.
•
Laat géén waardevolle spullen en geld achter in de kleedkamer.
•
Bij de allerkleinsten kunnen ouders helpen met aankleden en douchen. Tijdens de rust
zijn er geen ouders in de kleedkamer!
•
Ga douchen na de training/wedstrijd. Badslippers zijn verplicht!
•
Laat de kleedkamer na iedere training/wedstrijd opgeruimd achter. De trainer/leider zal
hier op toezien. Voetbalschoenen klop je niet uit in de kleedkamer, maar buiten op de
borstels.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Het dragen van scheenbeschermers tijdens trainingen en wedstrijden is verplicht. In de
wintermaanden is het gebruik van een trainingspak verplicht.
Het dragen van goede voetbalschoenen met daarin goede veters is verplicht.
Kousen moeten opgetrokken worden gedragen en het shirt moet in de broek.
Trainers/leiders bepalen hoe laat je voor aanvang van een uit- of thuiswedstrijd
aanwezig moet zijn. Ben je zonder dringende reden te laat, dan sta je reserve!
Onze toeschouwers moedigen onze spelers op een positieve wijze aan!
Uitsluitend de trainers/leiders geven aanwijzingen m.b.t. de speelwijze!
Tegen oneerbaar taalgebruik naar een scheidsrechter, tegenstander en toeschouwers
zal het bestuur maatregelen nemen. Bij pesten van medeleden/-spelers zullen de
betrokken ouders worden aangesproken.
Moedwillig aangebrachte beschadigingen aan eigendommen van ZVV Pelikaan wordt
verhaald en kunnen leiden tot een speelverbod en/of voordracht voor
lidmaatschapsroyement.

Jeugdcommissie
De jeugd wordt aangestuurd door de jeugdcommissie. Deze heeft als doelstelling om de
kwaliteit van iedere Pelikaan jeugdvoetballer/ster te verbeteren. De jeugdcommissie staat
onder leiding van het Dagelijks Bestuur Jeugd.

Welke belangrijke rol spelen ouders?
Een gezonde stimulering van de ouders helpt de zoon of dochter om zich zo goed mogelijk
staande te houden onder de belasting van zijn of haar school en studie, het volgen van een
voetbalopleiding of andere hobby’s. Een regelmatige aanwezigheid tijdens het spelen van
wedstrijden is voor uw kind een geweldige sportieve steun en motivatie.
Training is de basis om het voetbal als sport beter te leren beheersen en het voorkomt
blessures.
Tijdens de wedstrijden wordt uw zoon of dochter alléén begeleid door de trainer. Ook in de
rust wordt uw zoon of dochter alléén begeleid door de trainer/leider. U mag uw kind
aanmoedigen, maar u mag hem of haar niet toeroepen wat hij of zij in het veld naar uw
mening wel of niet behoort te doen.
Het vervoeren van onze jeugdspelers en -speelsters is niet alleen een
verenigingsverantwoordelijkheid. Ouders worden verplicht om bij toerbeurt hun medewerking
te verlenen aan dit vervoer. Ouders worden hiervoor door de leider van hun kind benaderd.
Kan uw kind door welke omstandigheid dan ook niet trainen of deelnemen aan een wedstrijd,
geef dit bijtijds en uitsluitend door aan de trainer/leider van het team waarin uw kind speelt.

WEETJES VOOR LEDEN EN OUDERS/VERZORGERS
Ieder jeugdelftal is verplicht om maximaal 4 keer per jaar bardienst te draaien op
zaterdagochtend. Dit wordt gedaan door twee ouders/verzorgers per dienst. Een dienst duurt
ca. 2 ½ uur en men moet ouder zijn dan 16 jaar. De trainer/leider van het elftal regelt dit. Deze
ouders/verzorgers mogen geen kinderen achter de bar meenemen.
Binnen onze vereniging zijn er opgeleide trainers/leiders en coördinatoren werkzaam die onze
jeugd 3x per week begeleiden. Alle namen en telefoonnummers zijn terug te vinden op onze
website en op de lijst met contactgegevens in de commissiekamer.
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Ieder jaar in de maand juni wordt er een jeugdkamp georganiseerd. JO9 t/m JO15-spelers
kunnen zich hiervoor aanmelden. Informatie over het Jeugdkamp wordt in het voorjaar van
ieder seizoen verstrekt.
Pelikaan heeft naast de reguliere trainingen ook een voetbalschool, de Pelikaan Voetbal
Academy. Deze kleinschalige voetbalschool houdt zich bezig met het op een structurele- en
kindvriendelijke manier doseren van voetbaltechnieken voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar.
Het betreft hier een betaalde cursus voor alle jeugdleden van Pelikaan in bovengenoemde
leeftijdscategorieën. Nadere informatie hierover vind u op de website.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Gedragsregels seksuele intimidatie
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft
gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke
sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in
de relatie pupil en trainer te verkleinen.
Binnen Pelikaan vragen we voor alle vrijwilligers die met jeugdspelers werken een VOG aan.
Dit wordt door de vereniging voor u aangevraagd, waarna u instructies krijgt om een en ander
aan te leveren.

Aannamebeleid
Wil je vrijwilliger worden bij ZVV Pelikaan, dan hanteert de vereniging de volgende regels:
Heb je belangstelling om vrijwilligerswerk te doen bij Pelikaan, dan vindt eerst een
kennismakingsgesprek plaats.
Eventueel worden referenties opgevraagd bij instanties e.d., waar voorheen
(vrijwilligers)werkzaamheden zijn verricht. Uiteraard vindt dit alleen plaats na
toestemming van de vrijwilliger.
De vereniging vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan.
De vrijwilliger wordt door de vereniging op de hoogte gesteld van de gedragsregels
binnen de vereniging.
De vrijwilliger wordt bij voorkeur lid van de KNVB
De vrijwilliger onderwerpt zich aan de bepalingen, die genoemd zijn in de statuten van
de vereniging.
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