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AGENDA

1. Welkom Peter

2. Voorstellen Jeugdafdeling Peter

3. Stand van zaken FC Rijnvogels Peter

4. Spelregelbewijs en contributie Peter

5. Hoofd jeugdopleiding Frank

6. Vrijwilligers Peter en Wilma

7. Sponsoring Kim

8. Gedragscode Kim

9. Communicatie Kim

10. Rol van ouders Kim

11. Rondvraag Allen

12. Afsluiting Peter



VOORSTELLEN JEUGDAFDELING
 Voorzitter Kim Feelders

 Secretaris Ilona Lange

 Penningmeester Peter van Kampen

 Materialen en kleding Gert van Dijk

 Wedstrijdsecretaris Gerrit Ouwehand

 Coördinator oefenwedstr. Pieter Hazenoot

 Jeugdkantine Patricia Pronk

 Activiteiten Irma van Duijvenbode

 Hoofd Jeugdopleiding Frank van Boekel

 Coördinator JO19/JO17 Marchel den Haan

 Coördinator JO15/JO14 Roy Mulder

 Coördinator JO13/JO12/JO11 Gerbrand Kuipers

 Coördinator JO10/JO09/JO08 Dennis Grundeken

 Coördinator MO09/MO19 Willem van der Plas



STAND VAN ZAKEN FC RIJNVOGELS
 Oude bestuur in juli afgetreden

 Diverse stromingen niet samen kunnen brengen

 Tijdens ledenvergadering interim bestuur gekozen

 Fred Verboon

 Mart de Groot

 Gerrit Menkveld

 Ilona Lange

 Weinig directe invloed op de jeugdafdeling



STAND VAN ZAKEN FC RIJNVOGELS

 Juli / aug 2019: Uitwerking toekomstscenario’s voor FCR. 

 Sept / dec 2019: Gesprekken met minimaal 60% van alle leden om 
de wensen van de leden te inventariseren. 

 Jan 2020: Presentatie van de resultaten / wensen van de 
leden tijdens de ALV / Nieuwjaarsreceptie

 Feb / maart 2020: Verdere concretisering van de wensen in een 
verenigingsplan / gesprekken met alle commissies

 April 2020: Verzoek naar alle leden om kandidaten voor 
bestuursfuncties  

 Mei 2020: Formulering aanpassing statuten & instellen van 
een ledenraad

 Juni 2020: Presentatie kandidaten bestuursleden en 
voorzitter (min 3 kandidaten) tijdens de ALV + 
Voorstel aanpassen statuten. 



SPELREGELBEWIJS

 voor een sportiever spel. Bovendien vergroot het juist toepassen van de 
regels de kans dat je als team winnend het veld verlaat.

 Voor seizoen 2019-2020 zijn dit de kinderen uit geboortejaar 2002. 

 De KNVB heeft daarom Voetbalmasterz.nl in het leven geroepen. 

 Om de kinderen ruim genoeg tijd te geven om het spelregelbewijs te 
behalen zijn we in december 2018 al gestart met het uitgeven van de 
inlogcodes aan deze groep. 

 Tot op heden hebben een groot aantal hiervan hun diploma nog niet 
behaal. Zij mogen maximaal 4 wedstrijden spelen zonder diploma, 
daarna wordt het lidmaatschap gepauzeerd om boetes van de KNVB te 
voorkomen. 

 De boete bestaat uit € 250 en uitsluiting van een aantal wedstrijden, dit 
is zonde van het geld en het team wordt gedupeerd.



CONTRIBUTIE

 Momenteel staat er nog een groot bedrag aan contributie open. 

 Leden die voor 30-09 hun contributie niet betaald hebben zonder enige 
vorm van communicatie worden tijdelijk per 1-10 op inactief gezet. 

 Dit betekent dus niet meer meespelen tijdens competitiewedstrijden.



 Even Voorstellen

 Frank van Boekel

 54 (vader van 3 volwassen zonen en opa)

 Wassenaar 

 Kwaliteitsmanager in de voedingsindustrie

 Blauw-Zwart, HVV, Noordwijk, Rijnvogels

HOOFD JEUGDOPLEIDING



Taken (Jeugd jongens EN meisjes)

 Zorgen voor goede communicatie met:

 Trainers

 Coördinatoren (1e aanspreekpunt voor voetbalzaken)

 Leiders

- Maken van een jaarplanning opleiding/begeleiding trainers niet 
selectie

- Regelen bijeenkomsten voor ouders/leiders/trainers (2x per jaar)

- Indeling en begeleiding nieuwe seizoen (2020/2021)

- In overleg doorschuiven van selectiewaardige spelers

- Organiseren techniektraining voor trainers en leiders (Philip vd 
Eijkel)

HOOFD JEUGDOPLEIDING



 BEREIKBAARHEID

 E-mail : boekel1965@gmail.com

 Telefoon : 06-28205118 (ben niet altijd bereikbaar …..)

 Live (indien anders wordt dat gecommuniceerd)

 op de club van 18:00 – 20:00 ma t/m do (koffie staat klaar)

 Van 09:00 – 13:00 op zaterdagen (kijk wedstrijden en loop mee op 
veld en in kleedkamer)

 Afspraken kunnen altijd gemaakt worden. Ik ben van face to face 
communicatie

 IDEEEN?? Kom maar op!!!!!

HOOFD JEUGDOPLEIDING

mailto:boekel1965@gmail.com


VRIJWILLIGERS



VRIJWILLIGERS

 Organiseren van activiteiten

 (Jeugd)kantine

 Scheidrechters

 Commissie kamer

 Trainers/begeleiders

 Toernooiencommissie

 Klusdagen



SPONSORING



GEDRAGSCODE



COMMUNICATIE

 Website

 Facebook

 Twitter

 Nieuwsbrief

 Nieuwsbrief HJO

 App groepen



ROL VAN OUDERS

 Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te 
hebben voor iedereen op en om het veld

 Blijft tijdens warming-up buiten de lijnen en bemoeit zich niet met 
spelers en kader van betrokken elftal

 Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten 
de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de zijkanten)

 Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door 
trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens 
de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding)



VAN DE OUDERS WORDT VERWACHT

 Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische 
aanwijzingen geven

 Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team

 Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd

 Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training 
of een wedstrijd

 Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of 
een wedstrijd

 Begeleiding en trainingen assisteren

 Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie 
kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator of HJO!

 Assisteren bij organiseren van activiteiten



RONDVRAAG



AFSLUITING

DECEMBER 
VOLGENDE 
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