Spelregels vv Handel
Om alles goed te laten verlopen binnen onze vereniging hebben we een aantal regels
opgesteld die gelden voor al onze (jeugd)leden:
Trainingen
• Zorg dat je tijdig aanwezig bent op trainingen. Aanvangstijden zoals vermeld op de
website en in het infoboekje.
• Kinderen wachten in het kleedlokaal en gaan gezamenlijk met de trainer naar buiten.
• Goals en overige materialen worden na afloop samen met de kinderen opgeruimd
• Trainingspak is bij kouder weer verplicht, zorg dus dat uw kind dit altijd bij zich heeft.
• Scheenbeschermers zijn ook op trainingen verplicht.
• Douchen na afloop van trainingen is vanaf de D verplicht.
• Afgelasting van trainingen worden gedaan door de jeugdcommissie. Dit is uiterlijk om
18.00 uur te zien op de website www.vvhandel.nl
Wedstrijden
• Per team zullen voorafgaand aan het seizoen afspraken gemaakt worden over het
tijdstip waarop men aanwezig moet zijn voor een wedstrijd.
• Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor elke wedstrijd. Aanvangstijden zoals vermeld op
de website, mededelingenbord en Gemerts Nieuwsblad. Voor uitwedstrijden wordt door
de leiders een rijschema gemaakt voor de ouders. Wij gaan ervan uit dat alle ouders
hieraan hun medewerking verlenen.
• Voor de wedstrijden van Onder 19 t/m Onder 7worden indien mogelijk scheidsrechters
aangesteld door de club.
• Het sportieve aspect (opstelling, coaching en manier van spelen) laat u aan de trainer
en leider over.
• Toon respect, ook voor de tegenstander en scheidsrechter.
• Trainingspak is bij kouder weer verplicht, zorg dus dat uw kind dit altijd bij zich heeft.
• Douchen is voor alle teams verplicht
• Steun uw ploeg en toon een positieve belangstelling, ook bij verlies van het team.
• Geef met andere woorden “het goede voorbeeld”.
Algemeen/communicatie
• Leiders en trainers van een team hebben onderling regelmatig contact. Als er zaken
zijn die besproken dienen te worden zullen zij contact met u opnemen.
• Incidenten/voorvallen zullen ook gemeld worden bij de jeugdcommissie
• Het gebruik van medicijnen graag aan leiders en trainers doorgeven.
• Geef blessures e.d. door aan de trainers of leiders, zodat deze daar rekening mee
kunnen houden.
Mocht u het niet eens zijn met beslissingen van trainers of leiders of zijn er andere zaken
waarover u meer wil weten kunt u altijd contact opnemen met de mensen van de
jeugdcommissie:
Sparrie Stuart
Mark Verbakel
Jolanda Verhappen
Eddy Hermkens
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INFO – BOEKJE
SEIZOEN 2018 - 2019

ALGEMEEN
CONTRIBUTIE
Inleiding:
1.

Contributie seizoen 2018 - 2019

Voor je ligt de nieuwe uitgave van het infoboekje van V.V. Handel. In dit nieuwe infoboekje
vind je onder andere informatie over de verschillende commissies, het aanmelden van
nieuwe leden, richtlijnen voor jeugdspelers en de contributie.
Tevens zijn de contactgegevens van de leiders en trainers hierin terug te vinden.
Alle functies die je in dit infoboekje tegenkomt, worden vervuld door vrijwilligers. Een
vereniging zoals V.V. Handel kan immers niet draaien zonder deze vrijwilligers. Om een en
ander in goede banen te leiden heeft het bestuur van V.V. Handel besloten een
vrijwilligerscoördinator aan te stellen. Heb jij zin, om je naast het voetballen, ook op een
andere manier nuttig te maken binnen onze vereniging? Neem dan contact op met
vrijwilligerscoördinator Henk Janssen (gegevens vind je hieronder).

Peutervoetbal
t/m 11 jaar
12 t/m 15 jaar
16 t/m 17 jaar
18 t/m 21 jaar
vanaf 22 jaar
Donateurs op reservelijst
Donateurs
Leden van Verdienste

Bestuur:

2.

Niels van Zon

Ivo Hermkens

Jan van Gaal

Rolf Bexkens

Henk Janssen

Eric Penninx
Pim Bexkens
Niels Biemans

Jeugdcommissie:
SparrieStuart

voorzitter
contactpersoon sponsorcommissie
contactpersoon club van 50
penningmeester
ledenadministratie
contributieverwerking
wedstrijdsecretaris jeugd + senioren
contactpersoon jeugdcommissie
contactpersoon scheidsrechters
materiaalbeheer
secretaris
contactpersoon vrouwenvoetbal
clubblad
website
voetbal technische zaken
vrijwilligerscoördinator
contactpersoon onderhoudscommissie
contactpersoon sponsorcommissie

contactpersoon kantine/hygiëne
public relations en communicatie
website
contactpersoon activiteitencommissie
public relations en communicatie
website

coördinator JO19-17-15 -12
aanspreekpunt JO19- 17-15-12

Jolanda Verhappen

Eddy Hermkens
Mark Verbakel
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Secretaris
Wedstrijdzaken
aanspreekpunt JO11-10-9-8 en mini’s
contactpersoon toernooien
coördinator JO11 – JO8 en mini’s
circuittrainingen
afgelastingen wedstrijden en trainingen
bardiensten, conciërges
wedstrijdzaken
vriendschappelijke wedstrijden
materiaalbeheer

-

-

:
:
:
:
:
:
:
:
:

€ 20,00
€ 47,50
€ 50,00
€ 60,00
€ 90,00
€ 105,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 30,00

Klasse – bepaling
looptijd seizoen
: 01 juli t/m 30 juni
peildatum voor klasse – indeling
: leeftijd per 01 juli
aanmelding tijdens lopend seizoen :
voor 01 januari ; volledige contributie
na 01 januari ; de helft van dit bedrag
voor junioren welke uitkomen in een senioren – elftal is de leeftijd bepalend

3.

Betaling

-

bij aanmelding na 1 september wordt de contributie voor het 1 e jaar contant voldaan
voor opvolgende jaren machtigingskaart invullen. De contributie zal op 1 oktober
geïncasseerd worden. Valt deze datum in het weekend, dan volgt de incasso op de
eerstvolgende werkdag. Het in cassant ID van VV Handel is NL35ZZZ402362530000.
Dit nummer wordt vermeld op uw bankafschrift tezamen met uw eigen machtigingskenmerk. Dit kenmerk wordt aan u bekend gemaakt voor de eerste incasso.

4.

Wanbetaling

a. 1 november: bekeken wordt welke leden hun contributie nog niet hebben voldaan.
Deze leden krijgen een schriftelijke aanmaning met daarin vermeld de betalingstermijn.
b. 1 december: de leden die dan hun contributie nog niet hebben voldaan, worden
mondeling benaderd door het dagelijks bestuur, waarbij wordt medegedeeld welke
sancties (zie c en d) kunnen worden opgelegd.
c. 1 januari: indien betaling nog niet heeft plaatsgevonden mogen de betrokken spelers
niet meer actief voetballen. Dit wordt dan door het dagelijks bestuur medegedeeld
(elftalcommissie en aanvoerder inlichten).
d. als laatste volgt dan de afmelding bij de KNVB voor 31 mei
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Kantinediensten en conciërges
Om op zaterdagen eenieder te kunnen voorzien van een kopje koffie wordt aan de ouders
gevraagd om één of meerdere zaterdagen kantinedienst te draaien of als conciërge te
fungeren. Kantinediensten worden verdeeld in 2 dagdelen, van 9.15 – 13.00 uur
en van 13.00 - ± 17.00 uur.
Conciërges worden voor de hele dag ingedeeld.
Kantinediensten:
Coördinator Eric Penninx
Annelies Nooijen
Gaby Manders
Jo Hermkens
Pim Bus
Rianne van Grinsven
Geesje Bexkens
Sia Nooijen
Annemarie van Bree
Mark Verbakel
Wedstrijd Coördinators (junioren):
Anton van Gaal
Bert School
Dirk Bijvelds
Enrico v.d. Elsen
Jan Bijvelds
Mark Verbakel
Niek van Eldonk
Wedstrijd Coördinators (senioren):
Walter vd Elsen
Harry vd Velden
Rene van Leuken
Wim v Dijk
??
Scheidsrechters
Ivo Bexkens
Peter Bexkens
Rolf Bexkens
Johnny de Bruin
Marcel van Dijk
Mark Donkers
Jan van Gaal
Daan van Hoogstraten
Roy Kinkel
Paul van de Laar
Marc Penninx
Tijn School
Joris Veenhof
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Overige taken (geen jeugdcommissieleden):
Jan van Gaal
wedstrijdsecretariaat jeugd en senioren
Contactpersoon jeugdscheidsrechters
Peter v/d bosch [boslaan ] afgelastingen trainingen

Activiteitencommissie:
Johan van de Ven
Tim Bexkens
Jan Smits
Niels Biemans
Bart van Berkel
Paul vd Heuvel,
Yannic Penninx
Koen van Berlo

Onderhoudscommissie o.l.v :
Henk Janssen
Sponsorcommissie:
Niels van Zon
Ivo Bexkens
Ton van Hoof
Henk Janssen
Ivo Hermkens
Kantine:
kantinebeheer o.l.v. Eric Penninx
Kantine sportpark “D’n Eikenwal”

322280

Voetbaltechnische zaken:
Henk Janssen
Henk van Berlo
Gijs Bexkens
Consul:
Harm School
Mollenvanger:
Hugo Jansen

2

Club van 50:
Thijs van Eldonk
Rob Manders
Peter vd Bosch
Clubblad:
Tijn School
Johan vd Ven
Jorgen vd Crommenakker

Handel JO9-1G

Rolf Bexkens
Rinie Michels
Gijs Bexkens

Redactieadres :

Trainers

Richard Slingerland
Ivo Bexkens

Leiders

Richard Slingerland
Daan v Hoogstraten

Trainingstijden :

woensdag

18.30 – 19.45 uur

Boskant 46
5423 TN Handel
e-mail
:
voetbalans@vvhandel.nl
Inleveren kopie in de baby- blauwe bus in de kantine of per e-mail

Aanvang thuiswedstrijd

Social media (website/facebook/twitter/vvHandel-tv):
Rolf Bexkens
Jan van Gaal
Mark van de Putten
Pim Bexkens
Niels Biemans

Trainers

Roel vd Berg
Vacature

Leiders

Roel vd Berg
Vacature

Trainingstijden :

woensdag

11.15 uur

Handel JO8-1G

Aanvang thuiswedstrijd
Afmeldingen voor wedstrijden én trainingen:
Indien men verhinderd is voor een training of wedstrijd, laat dit dan zo spoedig mogelijk
weten aan de trainer (training) of aan de elftalbegeleider (wedstrijden). Zij kunnen dan hun
programma aanpassen of eventueel voor vervangende spelers zorgen. Voor
seniorenleden geldt dat, wanneer zij in het weekend verhinderd zijn, zij dit doorgeven aan
hun elftalleider. Dit moet gebeuren vóór donderdagavond 21.00 uur.

:

18.30 – 19.45 uur

:

Keeperstrainers
Vacature

Aanmelden nieuwe leden:
Ivo Hermkens
Rector Meeuwsstraat 8
5423 SZ Handel
321511
Aanmeldingsformulieren liggen in de kantine bij de seniorencommissie of zijn te verkrijgen
bij Ivo Hermkens. Tevens is dit te downloaden via de website www.vvhandel.nl
Afmelden:
Indien men aan het einde van het seizoen besluit te stoppen als actief voetballer of geen
lid meer wil blijven van V.V. Handel, dan moet dit voor 31 mei doorgegeven worden. In juni
gaat de KNVB namelijk al weer contributie innen voor het volgende seizoen.
Afmelden kan ook bij Ivo Hermkens
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Handel JO12-1
Afgelastingen / Wedstrijdprogramma:
Trainers

Hans van Berlo
Leon Kanters
Jop IJsselsteijn
Joan Nooijen
Bart Hermkens

Leiders

Twan Graat
Hans van Berlo

Trainingstijden :

maandag
woensdag

Aanvang thuiswedstrijd

:

(maandag)
(maandag)
(woensdag)
(woensdag)
(woensdag)

18.30 – 19.45 uur
18.30 – 19.45 uur
10.00 uur

Indien het voetballen door het slechte weer of toestand van het veld niet door kan gaan,
zal dit op twee manieren kenbaar gemaakt worden:

http://www.vvhandel.nl

1)

website

2)

mededelingenbord bij café ‘t Vossenhol in Handel.

Afgelastingen trainingen
Als jeugdtrainingen worden afgelast wordt dit uiterlijk 18.00 uur op de website
geplaatst onder het kopje mededelingen.
Jeugd trainingen gaan ook in de schoolvakanties gewoon door. Alleen in de kerstvakantie
wordt er NIET getraind. Wel kan het zijn dat bij onvoldoende spelers besloten worden door
de trainers zelf dat een training NIET door gaat.

Handel JO11-1G
Trainers

Harm School
Richard Slingerland
Eddy Hermkens
Johnny de Bruijn

Leiders

Eddy Hermkens
Co Kastermans

Trainingstijden :

maandag
woensdag

Aanvang thuiswedstrijd

:

(maandag)
(maandag)
(woensdag)
(woensdag)

18.30 – 19.45 uur
18.30 – 19.45 uur
10.00 uur

Handel JO10-1G
Trainers

Jordan van Dommelen
Niek van den Elsen
Sparrie Stuart
Luuk Graat

Leiders

Sparrie Stuart
Loes Sterken

Trainingstijden :

maandag
woensdag

Aanvang thuiswedstrijd
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:

(maandag)
(maandag)
(woensdag)
(woensdag)

18.30 – 19.45 uur
18.30 – 19.45 uur
10.00 uur
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Senioren
Jeugd
Begeleiding elftallen:
Handel JO19-1
Trainers
Koen Fonken
Jan Hein de Wit
Peter vd Bosch
Vacature

Handel 1 Jordan van Dommelen
Nicky van Heeswijk
Peter Bexkens

ass trainer/leider
verzorger
ass. scheidsrechter

Handel 2 Peter v/d Bosch
Marcel van Dijk
Leon Kanters

leider
leider / trainer
ass. scheidsrechter

Leiders

Handel 3 Jan Hoevenaars
Dirk Bijvelds
Johan van de Ven

leider
leider
ass. scheidsrechter

Trainingstijden :

Handel 4 Joost de Sadeleer
Gijs van Hoogstraten
Jan Hein vd Weijer
Rene Toonders
Paul vd Heuvel

leider
leider
ass.scheidsrechter
leider
leider

Handel 5 Bram van der Pas
Mari Michels
Danny School
Ronald Bexkens

leider
leider
leider
verzorger

Vrouwen Rowena vd Vossenberg
Paul van de Laar
Illse Claassen

leidster
leider
ass. scheidsrechter

Eric Penninx
Peter vd Bosch
Bram School

Tom Jacobs
Jan Hein de Wit
Peter van den Bosch
Marcel van Dijk
Jordan van Dommelen
Sparrie Stuart
Marcel van Dijk

B-selectie (overige teams)

vacature

Vrouwen:

Vacature
Illse Claassen
Jan Hein de Wit

Keepers:

14.30 uur

(dinsdag)
(donderdag)
(donderdag)
(donderdag)

Erik Michiels
John vd Vossenberg
Arjan van den Bosch
18.30 – 19.45 uur
18.30 – 19.45 uur

dinsdag
donderdag

Aanvang thuiswedstrijd

:

13.00 uur

Handel JO15-1
Trainers
Gijs Bexkens
Wesley van Kilsdonk
Vacature
Leiders
Jan van Gaal
Leo van de Boogaard
Wilno vd Tillaart
Trainingstijden :

:

(dinsdag)
(di + do)
(donderdag)

18.30 – 19.45 uur
18.30 – 19.45 uur

dinsdag
donderdag

Aanvang thuiswedstrijd
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:

Handel JO17-1G
Trainers
Marco van Bree
Willem Verkampen
Nicky van Heeswijk
Max Donkers

Trainingstijden :
Trainers:
A-Selectie (1e en 2e elftal):

18.30 – 19.45 uur
18.30 – 19.45 uur

dinsdag
donderdag

Aanvang thuiswedstrijd

Leiders

(dinsdag)
(dinsdag)
(donderdag)
(donderdag)

11.30 uur
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