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1. Welkom 

 

Het (jeugd)bestuur heet jou van harte welkom als lid van Sportclub Genemuiden. Als liefhebber 

van voetballen ben je op sportpark ‘De Wetering’ op de juiste plek. Je wilt natuurlijk zo snel 

mogelijk in competitieverband voetballen. Dat kan pas als je een lidnummer hebt gekregen van de 

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (K.N.V.B.), omdat je anders niet speelgerechtigd bent. Je 

krijgt met ongeveer één week  een lidnummer.  

 

Voor jeugdteams: 

Als je lid wordt vóór 1 mei dan kun je spelen in de najaarscompetitie die loopt van begin 

september tot half december. Geef je je op vóór 1 november dan kun je spelen vanaf de 

voorjaarscompetitie die begin februari begint. 

Trainen kan natuurlijk als vanaf de dat van aanmelding. Na aanmelding hoor je zo snel mogelijk 

van de betreffende jeugdcoördinator in welk team je bent ingedeeld en wanneer je moet trainen. 

 

Via het digitale aanmeldingsformulier kun je je aanmelden als lid van Sportclub Genemuiden. Dit 

formulier vindt je op de website van Sportclub Genemuiden. 

 

2. Wat heb je nodig om te voetballen 

 

Wat jezelf moet aanschaffen: 

• Voetbalschoenen. 

• Scheenbeschermers. 

• Kousen. 

• Voetbalbroek. 

• Een trainingspak, douchespullen en een sporttas zijn ook handig om te gebruiken. 

 

Sportclub Genemuiden zorgt voor: 

• Minimaal één sponsorshirt, dat alleen gedragen mag worden tijdens wedstrijden. 

• Voor sommige teams is er een uitgebreider sponsorpakket beschikbaar (shirts, broeken, 

kousen en soms tassen). 

 

3. Contributie (per maand) 

 

• F-jes – Rabo League – Kabouters – A.S.& S - €   4,50 

• MO-11/13 – JO-8/9/10/11/12/13  - € 10,50 

• MO-15/17 – JO-14/15/17/19   - € 12,50 

• Senioren dames en heren spelend  - € 19,50 

• Senioren dames en heren niet spelend - €   9,50 

• Dames 30+ - heren 35+/45+ - zaalvoetbal - € 13,50 

 

De contributie wordt door Sportclub Genemuiden geïncasseerd van de opgeven bankrekening. 

 

4. Organisatie 

 

Sportclub Genemuiden is een vereniging met ongeveer 1.200 leden. Naast het hoofdbestuur 

functioneert het jeugdbestuur (‘Jeugdcommissie’ en ‘Technische Commissie Jeugd’) die de 

belangen van de jeugd behartigt. De organisatorische coördinatoren regelen alle zaken op het 

gebied van organisatie, zoals: (wijzigingen van) aanvangstijden wedstrijden, 

oefenwedstrijden, verstrekken informatie over activiteiten. De technische coördinatoren zijn 

verantwoordelijk voor de trainingen en ook er gebeurt direct vóór en na de trainingen. De 

leiders van de diverse teams verzorgen alles wat nodig is om te voetballen, zoals: ballen, 

vervoer, kleding, invullen formulieren. Verdere informatie is te vinden op de website van 

Sportclub Genemuiden (www.sc-genemuiden.nl).  

Je voetbalt tot je 18e jaar in de diverse jeugdteams.  

http://www.sc-genemuiden.nl/
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5. Wat mag jij van de vereniging verwachten en de vereniging van jou 

 

Sportclub Genemuiden wil iedereen graag met plezier laten voetballen. Elk lid wordt de 

mogelijkheid geboden om te presteren op zijn/haar eigen niveau. Wij willen je ook graag 

opleiding binnen de club om een betere voetballer te worden. Daarvoor investeren wij veel 

geld in onze jeugdopleiding, bieden we een goede accommodatie en organiseren wij 

trainingen, oefenwedstrijden, competitiewedstrijden en diverse andere activiteiten. Heel veel 

mensen/vrijwilligers stelen veel van hun (vrije) tijd in jouw hobby. 

Er wordt intensief gebruik gemaakt van de velden, kleedkamers, kantine en andere ruimten. 

Spelers dienen hun trainers, leiders en tegenstanders met respect te behandelen, zoals dat 

ook omgekeerd dient te gebeuren. 

Wees er trots op dat je bij de groen-witte Sportclubfamilie behoort en draag dat ook uit. 

 

Toegang thuiswedstrijden 1e elftal 

Op vertoon van je ledenpas mag je gratis de competitiewedstrijden bezoeken die het 1e elftal 

thuis speelt. 

 

Fietsen 

Als je met de fiets naar het sportpark komt, dan moet je deze in een van de daarvoor bestemd 

vakken neerzetten. Zorg er voor dat je geen andere fietsen omgooit. Zorg er ook voor dat je 

fiets, vooral in de donkere periode van het jaar, voorzien is van een goed functionerende 

verlichting. 

 

Gebruik kleedkamers 

Maak als team gebruik van één kant van een kleedkamer. Er moet bijna altijd nog een team 

bij in. Zorg er voor dat je de voetbalschoenen schoonmaakt op de borstels bij de 

achteringang. Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken en gebruik de doucheruimte alleen 

om te douchen. Volg de aanwijzingen op van trainers/leiders bij het schoonmaken van de 

kleedkamer na de trainingen en wedstrijden. Als je constateert dat er iets kapot is of niet goed 

meer werkt, meld dat dan bij je trainer of leider. 

 

Kleding en andere materialen 

Behandel de door de vereniging verstrekte kleding en andere materialen alsof deze van jezelf 

zijn, zodat deze later ook gebruikt kunnen worden door andere teams. Nadat de kleding en 

ander materiaal aan jou zijn verstrekt, ben jij er verantwoordelijk voor en dien je deze aan het 

eind van het jaar weer heel en compleet in te leveren. 

Bij oneigenlijk gebruik of vernieling, wordt je hierop aangesproken en wordt de betreffende 

organisatorische coördinator ingelicht. 

 

Doelen 

Het is op de kunstgrasvelden ten strengste verboden om de pupillen-doelen bij het 

verplaatsen te schuiven/slepen. Hierdoor beschadigt het kunstgras. Bij het verplaatsen 

moeten de doelen altijd getild worden. Ook mogen de doelnetten niet gebruikt worden als 

klimnet of ander speelattribuut. 

 

Drinken 

Het is gebruikelijk dat je tijdens of na een wedstrijd iets te drinken krijgt. Bij de kabouters, 

Champions League, JO8, JO9, JO10 en JO11/MO11, is het gebruikelijk dat de spelers direct na 

de wedstrijd ranja krijgen op het veld of in de kleedkamer. Bij de overige pupillen en junioren 

gebeurt dit veelal in de rust en dit kan ranja of thee zijn. 

 

Alcohol, kantine en gebruik rekken voor tassen 

In de kantine wordt geen alcohol verkocht aan personen onder de 18 jaar. 
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Je tas moet je in de daarvoor bestemde rekken in de hal plaatsen. Je mag de kantine niet 

betreden met voetbalschoenen aan. Lege flesjes, bakjes, zakjes enz. moet je in de 

afvalbakken gooien. 

De kantinemedewerkers zijn ook vrijwilligers en ze staan er om jou van dienst te zijn. 

 

Trainers, leiders en tegenstanders 

Elk team heeft één of meer trainers en leiders. Zonder hen kun je niet voetballen binnen de 

club. Zij steken veel (vrije) tijd in de club om deze goed te laten functioneren. Zij doen dit 

omdat ze het leuk vinden maar vooral voor jouw plezier. Ook je tegenstanders voetballen voor 

hun plezier maar ook voor die van jou. Dit betekent dat je elkaar met respect moet 

behandelen zowel in woord als gebaar. Geef hierbij het goede voorbeeld en geef na de 

wedstrijd de tegenstanders een hand waarbij je ze bedankt en/of feliciteert. Dit kan bij de 

JO8, JO9, JO10 en JO11/MO11 vaak mooi bij vóór het nemen van strafschoppen na de 

wedstrijd. 

Als er eens wat is, spreek dit dan op een fatsoenlijke manier over en weer uit. Dit is iets wat 

de club heel belangrijk vindt. Alleen op deze wijze kun je als speler, team en begeleiders iets 

presteren en zorgen dat Sportclub Genemuiden zijn goede naam in het amateurvoetbal 

behoudt. 

 

Scheidsrechters en sancties 

Realiseer je als speler altijd dat scheidsrechters en grensrechters ook gewone mensen zijn en 

zich voor plezier inzetten voor de vereniging. Zij maken ook wel eens een fout(je), maar 

nemen ook heel vaak goede beslissingen, hoewel jij daar waarschijnlijk soms wat anders over 

denkt. Ook hier geldt dat je respect moet hebben voor een scheidsrechter en grensrechter en 

voor zijn beslissingen. Accepteren is belangrijk in een wedstrijd. Een scheidsrechter mag en 

kan straffen uitdelen, zoals een waarschuwing en een gele of een rode kaart. Vanaf de 

junioren zit daar vaak een geldboete aan vast. Deze boete is voor rekening van de speler en 

wordt geïncasseerd via automatische incasso.  

Ook een scheidsrechter of grensrechter ziet niet alles. Als je gedrag binnen of buiten het veld 

er toe leidt dat de naam van Sportclub Genemuiden wordt geschaad, dan kan het bestuur of 

de Jeugdcommissie ook sancties opleggen. Je moet hierbij denken aan een waarschuwing en 

een  tijdelijke of definitieve schorsing buiten die van de K.N.V.B. om. 

 

Ouders 

Heel veel activiteiten bij Sportclub Genemuiden worden geregeld en uitgevoerd door 

vrijwilligers. Er wordt voor het vervoer naar uitwedstrijden en het wassen van de 

wedstrijdshirts bijna altijd een beroep gedaan op de ouders van de jeugdspelers. De 

Jeugdcommissie gaat er van uit dat de ouders deze verantwoordelijkheid ook nemen. Als 

iedereen bereid is om zijn of haar deel te leveren, dan blijft het voor ons allen leuk en gezellig. 

 

Kilometervergoeding 

Er is een mogelijkheid om een financiële vergoeding te krijgen voor gemaakte 

reiskosten/kilometers. Hiervoor gelden de volgende regels. 

 

• De vergoeding wordt berekend over het totaal aantal gereden kilometers (heen- en 

terugreis) per wedstrijd minus een eigen bijdrage van 70 km. Dit betekent dat binnen een 

straal van 35 km vanaf Genemuiden geen kilometers worden vergoed. 

• Per overblijvende kilometer wordt € 0,12 vergoed. 

• Kilometervergoedingen moeten direct (dus op de dag dat ze zijn gemaakt) worden 

gedeclareerd (samen met de jeugdleider of jeugdtrainer) in de jeugdbestuurskamer door 

middel van de daarvoor bestemde formulieren. Indien men niet op dezelfde dag voor een 

vergoeding meldt, wordt er van uit gegaan dat men geen vergoeding hoeft te ontvangen. 

• Indien men na 13.00 uur terug is van de wedstrijd, dan kan men zich voor de declaratie 

melden in de bij het secretariaat in de hoofdbestuurskamer. 
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• Het gedeclareerde en goedgekeurd bedrag wordt overgemaakt op de bankrekening van de 

indiener. 

• De vergoeding mag niet gebruikt worden voor teamuitjes of ander oneigenlijke 

doeleinden. 

 

6. Beëindigen lidmaatschap 

 

Als je je lidmaatschap wenst te beëindigen, moet je dat  uitsluitend schriftelijk doen door een 

bericht te sturen naar de ledenadministrateur. 

 

7. Tenslotte 

 

Je weet nu al veel over je (nieuwe) club. Natuurlijk is dit nog niet alles. Daar kom je vanzelf 

wel achter als je wat langer lid bent. Maar als je iets wilt weten, vraag het dan bijvoorbeeld 

aan je leider(s) of trainer(s). 

 

Wij wensen je heel veel fijne voetbaljaren toe bij Sportclub Genemuiden op sportpark ‘De 

Wetering’. 

 

 

Hoofd- en jeugdbestuur Sportclub Genemuiden. 


