
DE V VAN VOETBAL 
 

DE AFTRAP 
 

Olyphia is een amateurvoetbalclub uit Noordwolde (Friesland). Ze werd opgericht op 25 

mei 1928 en was tot 1931 bekend als Olymphia. In 1936 fuseerde Olyphia, dat speelde in 

Noordwolde-Zuid op het Oosterseveld met voetbalclub Leonidas uit het dorp Noordwolde, 

de clubnaam bleef Olyphia. Het oefenterrein werd ‘t Oost, het oefenterrein van Leonidas. In 

de jaren veertig van de 20e eeuw werd in Noordwolde een korfbalploeg opgericht die nog 

altijd bestaat en als clubnaam Leonidas kreeg. 

Olymphia werd in het jaar dat de Olympische Spelen in Amsterdam werden gehouden 

opgericht. Omdat er al een club met die naam bestond, werd de naam gewijzigd in Olyphia, 

omdat de plaatselijke hoefsmid speldjes verkeerd had gespeld, daarop stond de naam 

Olyphia. 

De club speelt al sinds 1968 op sportpark Spokedam aan de Elsweg en heeft daar de 

beschikking over twee wedstrijdvelden, waarvan één verlicht, en twee verlichte 

trainingsvelden. In het seizoen 2012-2013 kreeg de club de beschikking over een extra 

trainingsveld. 
 

Olyphia biedt al haar leden, van pupillen tot senioren, een gezonde sportbeoefening op 

sportpark Spokedam, prachtig gelegen in een natuurgebied, grenzend aan de Spokeplas. 

Er kan naar hartelust getraind en gevoetbald worden, niet alleen door de heren en 

jongens, maar zeker ook door de dames en meisjes. Na afloop van de training of wedstrijd 

is er voldoende gelegenheid om wat bij te praten en te drinken in de kantine. 
 

DE LIJNEN 
 

Het bestuur van Olyphia richt haar beleid op een drietal speerpunten. Rondom deze 

speerpunten worden jaarlijks doelstellingen geformuleerd en gerealiseerd. 
 

Olyphia is een ambitieuze vereniging met oog voor de toekomst 

De vele leden, de vele vrijwilligers en een enthousiast bestuur maken Olyphia ambitieus. 

Er is een concreet pakket van maatregelen ingevoerd om jaarlijks diverse 

kampioenschappen te kunnen bijschrijven. Concrete maatregelen zijn onder andere een 

prestatiesponsorplan, medische support, aandacht en oog voor kwaliteitsverhoging van het 

technisch kader en een jeugdstimuleringsplan. 
 

Olyphia is een vereniging voor iedereen 

Of je nu jong of oud bent, man of vrouw, het maakt niet uit. Bij Olyphia. ben je welkom. 

Voor elke doelgroep hebben we een team. Ook zeer jonge kinderen kunnen terecht, 

namelijk bij de Bo t e r h am m er s . Deze vierjarigen spelen weliswaar niet in 

competitieverband, maar komen puur voor de lol een balletje trappen. Daarnaast letten 

we bij de jeugd op een gezonde balans tussen spelvreugde en prestatie. 
 

Olyphia is een gezellige vereniging 

Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd voor zowel leden als niet-leden. Hiervoor 

is een speciale activiteitencommissie in het leven geroepen. Elk jaar organiseren zij diverse 

activiteiten voor de jeugd waaronder sinterklaasfeest, darttoernooi en voetbaldagen. Ook 

worden er voor de senioren diverse activiteiten georganiseerd. We hopen dit seizoen ook tal 

van andere activiteiten te ontplooien. 



LID VAN DE CLUB 
 

Sfeer proeven 

 

Voetbal kijken is leuk. Een balletje trappen op een pleintje of veldje in de buurt is nog 

leuker. Maar meedoen aan een echte voetbalwedstrijd is natuurlijk het allerleukst: samen 

met je teamgenoten tegen een team van een andere club, op een voetbalveld met doelen 

en witgekalkte lijnen, onder leiding van een scheidsrechter, uiteraard om te winnen of 

anders te verliezen, en na afloop gezellig samen wat drinken en napraten in de kantine. 

Dit is allemaal mogelijk bij onze club, voor iedereen vanaf 4 jaar. 

 

Wil je weten of voetballen bij Olyphia iets voor jou is? Kom dan gerust een keer langs om 

de sfeer op onze club te proeven. Bijvoorbeeld op een wedstrijddag. Het 

wedstrijdprogramma staat op onze website. Je mag ook, geheel kosteloos en vrijblijvend, 

aan twee proeftrainingen deelnemen. Je maakt dan kennis met het voetbalspel, de 

trainingsvormen en je mogelijk toekomstige teamgenoten. Wil je aan een proeftraining 

deelnemen? Meld je dan aan via de website, het secretariaat of de kantine van Olyphia. 

 
 

Lid worden 

 

Wil je lid van onze club worden? Het inschrijfformulier kun je verkrijgen via de website, 

de ledenadministratie of de kantine van Olyphia. Ben je jonger dan 18 jaar? Inschrijven 

mag dan alleen met nadrukkelijke toestemming van je ouder(s)/verzorger(s). Kom je van 

een andere club? Neem dan ook paragraaf Overschrijven tussen clubs goed door. 

 

Olyphia is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Lid 

worden van Olyphia betekent automatisch ook lid worden van de KNVB. Voor de 

aanmelding bij de KNVB hebben wij het volgende nodig: 

 16 jaar of ouder: het type en het registratienummer van een geldig legitimatiebewijs 

(paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of bromfietsrijbewijs). 

 
 

Het inschrijfformulier moet je – volledig ingevuld en ondertekend – persoonlijk bij de 

ledenadministratie inleveren. Jaap Jongedijk, Ds. Reitsmastraat 11, 8391 BT Noordwolde. 

Tel. 06-40370330. Persoonlijk, zodat wij direct de benodigde gegevens kunnen controleren. 

Zodra de inschrijving is afgerond en je bij een team bent ingedeeld, dan krijg je 

persoonlijk bericht van ons en kan je voetbalcarrière bij Olyphia beginnen. 

 

 

Contributiebedragen 

 

Voor het voetbalseizoen gelden de volgende contributiebedragen per kalendermaand: 

 Boterhammer € 2,60 

 spelend lid tot 13 jaar € 7,75 

 spelend lid van 13 t/m 16 jaar € 9,25 

 spelend lid van 17 of 18 jaar of ouder €10,75 

 spelend lid van 19 jaar of ouder €14,90 

 niet spelend lid € 11,00 



 donateur (minimale bijdrage) € 5,70 

dames 7x7          € 30,00  per jaar 

De contributie geldt voor het hele voetbalseizoen (van 1 juli t/m 30 juni). De contributie 

wordt in twaalf termijnen geïnd. 

 

Kledingfonds: € 15,- per jaar per spelend lid, incasso 1 x € 7,50 september 1 x € 7,50 februari 

 

De contributiebedragen worden elk jaar opnieuw  in mei voor het komende seizoen 

vastgesteld. De contributiebedragen worden jaarlijks verhoogd conform het inflatiecijfer 

(volgens besluit ALV 14-09-2009).  2017-’18 : + 0,6% (inflatiecijfer 2015). 

 

Olyphia werkt het liefst met automatische incasso. Dit scheelt ons namelijk heel veel 

administratie en kosten. Kies je toch voor betaling per acceptgiro, dan krijg je voor 15 

september van het verenigingsjaar een contributienota voor het gehele jaarbedrag, en dient 

deze nota te worden voldaan voor 1 oktober van het verenigingsjaar. Wanneer men lid wordt 

in de loop van het verenigingsjaar en geen automatische incasso afgeeft, dient de 

contributienota binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  

 

Volgens een besluit van de algemene ledenvergadering komen boetes, welke aan de 

vereniging worden opgelegd wegens strafzaken al of niet een schorsing tot gevolg hebbend, 

voor rekening van het betrokken lid. Deze boete wordt automatisch geïncasseerd t.l.v. de 

rekening waarvan ook de contributie wordt afgeschreven. 

 

Bij het niet tijdig betalen wordt vanaf heden € 5,- per maand aan behandelingskosten in 

rekening gebracht. Na 3 maanden achterstand krijgt men schriftelijk bericht en mag er niet 

meer gevoetbald worden. Indien er na 6 maanden de kwestie nog niet is afgehandeld wordt er 

een incassobureau ingeschakeld. 

 

Het rekeningnummer voor contributie is: NL58RABO0310204429 

 

Het lidmaatschap wordt automatisch met één voetbalseizoen verlengd, tenzij je vóór 1 

juni schriftelijk opzegt. Bij beëindiging van het lidmaatschap blijf je nog wel contributie 

verschuldigd over de resterende termijnen van het lopende voetbalseizoen. 

 
 

 

 

Wijzigingen doorgeven 

 

Het secretariaat van Olyphia houdt de ledenadministratie bij. In deze administratie zijn de 

gegevens vastgelegd die je bij inschrijving hebt opgegeven. Maar gegevens kunnen snel 

verouderen, bijvoorbeeld door te verhuizen, te veranderen van internetprovider of over 

te stappen naar een andere bank. 

 

Wij houden de ledenadministratie graag up-to-date. Hierdoor kunnen wij tal van 

administratieve handelingen, zoals het innen van de contributie, probleemloos blijven 

uitvoeren. Bovendien kunnen wij dan al onze leden goed op de hoogte blijven houden. 

 

Mochten er wijzigingen zijn in adres, telefoonnummer, e-mailadres en/of rekeningnummer, 



geef het dan zo snel mogelijk door aan Jaap Jongedijk, tel. 06 40370330 of via 

info@svolyphia.nl 

 

 

 

 

 

 

Lidmaatschap beëindigen 

 

Wil je geen lid meer van Olyphia zijn? Zeg dan je lidmaatschap op, uiterlijk één maand 

vóór aanvang van het nieuwe voetbalseizoen, oftewel vóór 1 juni. Let op, wanneer je 

opzegging te laat binnen is, dan wordt je lidmaatschap automatisch met één jaar 

verlengd. Je bent dan ook het volledige contributiebedrag voor het nieuwe voetbalseizoen 

verschuldigd. 

 

Je dient het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen via Jaap Jongedijk, Ds. Reitsmastraat 

11, 8391 BT Noordwolde. Een mondelinge of telefonische opzegging, bijvoorbeeld via 

de leider of trainer, volstaat dus niet. Zodra je opzegging binnen is, krijg je een 

ontvangstbevestiging. 
 

Je kunt het lidmaatschap niet tussentijds voor het lopende voetbalseizoen opzeggen. Je blijft 

contributie verschuldigd over de resterende termijnen van het seizoen. Wij hanteren 

deze regel noodgedwongen omdat wij voor het hele voetbalseizoen allerlei financiële 

verplichtingen zijn aangegaan op basis van het aantal ingeschreven leden. 

 

 

Overschrijven tussen clubs 

 

Het is niet meer nodig om een papieren overschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen. 

Vanaf nu gaan alle overschrijvingen digitaal.  

 
Wat is de deadline voor overschrijvingsverzoek?  

De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de ‘’nieuwe vereniging’’ is 

15 juni 23.59 uur.  

 
Wat moet ik doen om een overschrijvingsverzoek in te dienen?  

1. Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode 

2. De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging  

3. Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging per 1 juli (indien je oude 

vereniging geen bezwaar heeft i.v.m. b.v. contributie-achterstand)  

 
Waar kan ik alle informatie vinden over digitaal 

overschrijven?  

Kijk eerst op KNVB Assist http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken/overschrijvingen Vind 

je geen antwoord op je vraag, stuur dan een e-mail naar: overschrijvingen@knvb.nl  



 

 



  

 

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 

 

De KNVB heeft voor de sectie amateurvoetbal zowel een collectieve 

ongevallenverzekering als een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze 

verzekeringen gelden ook voor Olyphia. Er is wel sprake van een zogenaamde secundaire 

of subsidiaire dekking. Dit bekent dat eventuele claims altijd eerst bij de eigen 

verzekeringsmaatschappij moeten worden ingediend. Meer detailinformatie over de 

verzekeringsvoorwaarden kun je vinden in het KNVB Bewaarnummer Veldvoetbal Landelijk 

& Noord onder het kopje Verzekeringen. Mocht je nadere vragen over dit onderwerp 

hebben, dan kun je contact opnemen met het secretariaat van Olyphia: info@svOlyphia.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat.dvsa@gmail.com


 

 

LID VAN EEN TEAM 
 

Teamindeling 

 

Het aantal teams bij Olyphia is afhankelijk van het aantal leden en kan per seizoen 

verschillen. De Technische Commissie van Olyphia is verantwoordelijk voor de 

teamindeling. Deze commissie voert regelmatig gesprekken met leiders, trainers en 

spelers om tot een zorgvuldige afweging te komen. 

 

De teamindeling wordt rond de zomervakantie vastgesteld. De spelers worden naar leeftijd 

ingedeeld. Voor de teamindeling wordt dan gekeken naar de leeftijd op 31 december van het 

nieuwe voetbalseizoen. Er worden bij voorkeur teams van gelijke leeftijd samengesteld en in 

principe schuiven de oudste kinderen van een leeftijdscategorie als eersten. 

 

Vanaf het seizoen 2016/2017 mag een speler in competities en/of toernooien voor senioren 

niet meer voor een of meer teams in een of meer wedstrijden uitkomen indien hij of zij de 

leeftijd van 15 jaar nog niet heeft bereikt. 

 

Onder bepaalde voorwaarden kan de Technische Commissie spelers dispensatie verlenen. 

Dit betekent dat de speler in een hoger of lager team mag spelen. Uitgangspunt voor de 

TC is echter dat een speler uit een hoger team niet in een lager team mag spelen 

(voornamelijk om competitievervalsing te voorkomen). Bij twijfel of onduidelijkheid beslist 

de TC. 

 

Tussentijdse wijzigingen in de teamindeling worden tot een minimum beperkt, simpelweg 

om de rust te bewaren, maar zullen in bijzondere situaties worden toegestaan. Ook hier 

beslist de technische commissie. 

 

 O7  5 t/m 6 jaar 4 onbeperkt 30 x 20 m 8 x 5 min 

 O9  6 t/m 8 jaar 6 onbeperkt half 2 x 20 min 

 O11   8 t/m 10 jaar 7 5 half 2 x 25 min 

 O13  10 t/m 12 jaar 11 5 heel 2 x 30 min 

 O15  12 t/m 14 jaar 11 5 heel 2 x 35 min 

 O17  14 t/m 16 jaar 11 5 heel 2 x 40 min 

 O19  16 t/m 18 jaar 11 5 heel 2 x 45 min 

 Senioren  18 jaar en ouder 11 Selectie: 3 / Overig: 5 heel 2 x 45 min 

      
 

Pupillen mogen doorlopend wisselen. Junioren en senioren die in categorie B spelen 

mogen ook doorlopend wisselen. Een eenmaal gewisselde speler mag dus weer terug het 

veld in. Junioren en senioren die in categorie A spelen mogen niet doorlopend wisselen. 

Een speler die eenmaal gewisseld is, mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen. 



 

 

Teambegeleiding 

 

Rond de zomervakantie worden ook de leiders en trainers aan de teams toegewezen. Zowel 

de leider als de trainer is een belangrijk aanspreekpunt voor de spelers, het 

wedstrijdsecretariaat en de commissies. 

De leider is verantwoordelijk voor de organisatie rondom het team en de wedstrijden. De 

trainer is verantwoordelijk voor de voetbaltechnische zaken. Zie hoofdstuk Wie staan er 

langs de lijn voor een uitgebreidere omschrijving van deze twee rollen. 

Ouder(s)/verzorger(s) vervullen in de begeleiding van de jeugd eveneens een cruciale rol. 

Ook deze rol wordt verderop in dit boekje beschreven. 

 

 

Voetbalkleding 

 

De clubkleuren van Olyphia zijn groen en wit. Het wedstrijdtenue bestaat uit een groen shirt, 

een witte broek en groene kousen. 
 

De kleding wordt gesponsord en krijg je in bruikleen tijdens de wedstrijden. 

Scheenbeschermers en voetbalschoenen zijn verplicht, maar de keuze in merk en kleur is 

vrij. Een slidingbroek mag, maar dan wel in dezelfde kleur als de wedstrijdbroek. Het is ten 

strengste verboden tape om de kousen te gebruiken! 

Bij sommige teams wordt er meer gesponsord dan alleen het wedstrijdshirt. Aan het begin 

van het voetbalseizoen krijg je dan via de leider te horen welke kledingstukken je nog 

meer in bruikleen krijgt. 

 

De kleding voor het trainen is vrij, maar sportkleding, scheenbeschermers en 

voetbalschoenen worden wel aanbevolen. Hou verder rekening met de 

weersomstandigheden. 

 

Je team is zelf verantwoordelijk voor het wassen van de wedstrijdshirts. Veelal kiest 

men voor wassen bij toerbeurt. Wanneer er gekozen wordt voor een vast persoon, dan is 

het gebruikelijk om deze persoon een kleine vergoeding per wasbeurt te geven. 

 
 

Voetbalmaterialen 

 

Aan het begin van het voetbalseizoen krijgt de leider en trainer de volgende materialen 

uitgereikt: 

 

 tas met trainingsballen (aantal afhankelijk van omvang team) 

 trainingshesjes 

 draagbare waterzak met spons en bidons 

 sporttas voor wedstrijdkleding 

 wedstrijdtenues 

 keeperstenue: shirt, broek en kousen (handschoenen moeten zelf aangeschaft worden) 

 buitenjassen voor de leider en trainer. 

 

Je team is zelf verantwoordelijk voor het netjes gebruiken en zorgvuldig beheren van al deze 



materialen.  

 

De gesponsorde kledingstukken en de genoemde materialen blijven eigendom van 

Olyphia. Aan het einde van het voetbalseizoen moet alles gewoon weer keurig ingeleverd 

worden. 



Trainingen 

 

Trainingen zijn belangrijk voor je ontwikkeling. Door te trainen werk je aan je conditie, 

techniek en positiespel. Je bouwt ook een band op met je medespelers. 

 

Voetbal is een teamsport. Door te trainen raak je op elkaar ingespeeld. Het is dan ook 

belangrijk dat je komt trainen. Ben je verhinderd, meld je dan bijtijds af bij de trainer, 

minimaal één uur voor aanvang van de training. 

 

De trainingstijden worden voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen vastgesteld. Het 

actuele trainingsschema is te vinden op de website van Olyphia. Tijdens schoolvakanties 

worden er meestal geen trainingen voor de jeugd verzorgd, tenzij de trainers in overleg met 

het team anders hebben bepaald. 

 

De trainer kan bij slechte weersomstandigheden, zoals vorst, onweer of storm, de training 

afgelasten. De spelers worden dan zo snel mogelijk door de trainer op de hoogte gesteld. Je 

kunt ook de website van Olyphia raadplegen, waar dit soort afgelastingen ook worden 

vermeld. 

 

Lijkt het je leuk om te keepen? Laat het de trainer weten. Je kunt dan mogelijk aan een 

speciale keeperstraining deelnemen. Sommige teams werken al met een vaste keeper en 

krijgen hiervoor een aparte keeperstraining aangeboden. 

 

De trainers werken m.i.v. het seizoen 2017-’18 met de VTON Voetbalmethode. 

 

 

VTON Voetbalmethode 

 

De VTON Voetbalmethode is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot 19 jaar. 

Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete doelstellingen. Zo 

werken ze met plezier aan hun ontwikkeling. 

 

HOE WERKT HET 

Trainers volgen een jaarplanning met concrete doelen voor elke leeftijd. Alles komt daarin 

aan bod: technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. Gedurende het jaar werken 

trainer en spelers gericht aan deze doelen met meer dan 700 kant-en-klare trainingen. De 

methode ondersteunt met coach tips, animaties van de organisatie op het veld en filmpjes 

van voetbalhandelingen. De trainer heeft het materiaal digitaal op zijn tablet of telefoon.  

 

WAT LEVERT HET OP? 

De spelers voetballen met meer plezier en ontwikkelen zich ‘spelenderwijs’ naar hun 

potentieel. Trainers worden ontzorgd op de inhoud en kunnen zich richten op het coachen. 

En binnen de verenigingen zijn visie, leerlijn en planning centraal geborgd. Daardoor is er 

continuïteit, zelfs als trainers elkaar afwisselen. De methode maakt van een jeugdafdeling 

een jeugdopleiding. 

 

VIER PIJLERS 

De VTON methode is gebouwd op vier pijlers. 

 

Voor en door trainers 



De voetbalmethode ontzorgt trainers met kant-en-klare trainingen in een meerjarige leerlijn. 

Alle trainingen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk; welke ondersteuning willen trainers als 

ze op het veld staan? We werken hierin nauw samen met jeugdtrainers. 

 

Brede ontwikkeling 

De voetbalmethode ontwikkelt breed op: techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De onderdelen 

komen vanaf de jongste groepen in alle trainingen terug. Bij de jongste spelers ligt de 

nadruk op technische basisvaardigheden. In de hogere teams verschuift dit naar fysieke en 

mentale ontwikkeling. 

 

Doorlopende leerlijn 

De voetbal methode biedt een doorlopende leerlijn van 5 tot en met 19 jaar. Trainers werken 

met vaste jaarplanningen aan concrete doelen voor elke leeftijd. Ze trainen hun spelers 

gedurende het jaar gericht naar deze doelen toe. Zo werken ze stap-voor-stap aan hun 

ontwikkeling. 

 

Digitaal & multimediaal 

De voetmethode is volledig digitaal met een app 

voor alle platforms. Daardoor kunnen trainers op 

het veld de oefeningen ondersteunen met filmpjes 

en animaties. De methode is continu in 

ontwikkeling. Door regelmatige updates hebben 

trainers altijd de meest recente versie. 

 

 

Wedstrijdprogramma 

 

De competitie kent twee seizoenshelften, namelijk één voor en één na de winterstop. De 

competitiewedstrijden worden op zaterdag of zondag gespeeld. Inhaal- en 

bekerwedstrijden kunnen ook doordeweeks worden ingepland. Soms worden in augustus 

ter voorbereiding op het voetbalseizoen enkele vriendschappelijke oefenwedstrijden 

georganiseerd. 

 

Het wedstrijdprogramma en eventuele wijzigingen staan op de website van Olyphia. Je 

kunt ook de website voetbal.nl van de KNVB raadplegen. Het wedstrijdprogramma laat 

zien tegen wie je moet spelen, waar je moet spelen, hoe laat je moet spelen, hoe laat 

je moet verzamelen bij thuiswedstrijden en hoe laat je moet verzamelen en vertrekken bij 

uitwedstrijden. 

 

Voetbal is een teamsport. Teamgenoten moeten op elkaar kunnen rekenen. Bovendien gaan 

we ervanuit dat je het liefst elke wedstrijd wil meedoen. Mocht je een keer verhinderd zijn, 

geeft het dan zo snel mogelijk door aan de leider van je team, maar uiterlijk 

donderdagavond om 20.00 uur voorafgaand aan de ingeplande wedstrijd op zaterdag. 

De leider heeft dan nog wat tijd om een invaller uit een ander team te regelen (indien 

nodig). 

 

Bij uitwedstrijden vindt het vervoer per auto plaats. Bij de jeugd wordt van de 

ouders/verzorgers verwacht dat zij per toerbeurt rijden. De leider zorgt voor een rooster. 

Mocht een ouder/verzorger verhinderd zijn, dan dient deze ouder/verzorger zelf voor een 

alternatief te zorgen. Normaal gesproken wordt er voor vertrek op het afgesproken tijdstip 



bij Olyphia verzameld. Ga je op eigen gelegenheid, geef het dan bijtijds aan de leider door. 

 

Bij thuiswedstrijden kun je op een prikbord in de kantine zien in welke kleedruimte je bent 

ingedeeld en op welk veld je moet spelen. 

 



Afgelastingen 

 

De KNVB kan bij slechte weersomstandigheden besluiten om het volledige 

voetbalprogramma niet door te laten gaan. Deze algehele afgelasting wordt bekend 

gemaakt via teletekstpagina 603. Olyphia valt onder KNVB district Noord. 

 

De consul van Olyphia kan ook velden afkeuren. Er wordt dan niet alleen naar de staat van 

de velden gekeken, maar ook rekening gehouden met de weersverwachtingen. 
 

Wanneer er sprake is van een gedeeltelijke afkeuring, dan bepaalt het wedstrijdsecretariaat 

welke wedstrijden kunnen doorgaan en welke wedstrijden worden afgelast. Deze 

aanpassingen worden zo snel mogelijk op de website van Olyphia vermeld. Je kunt ook 

rond 8.00 uur de kantine bellen. Rond deze tijd weet men welke wedstrijden doorgaan en 

welke niet. 

 

Bij de afgelasting van een thuiswedstrijd, wordt de leider gevraagd om de tegenstander 

zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. De contactgegevens zijn te verkrijgen via het 

wedstrijdsecretariaat. Bij de afgelasting van een uitwedstrijd, wordt de leider als het goed 

is bijtijds op de hoogte gesteld door de tegenstander. Bij twijfel kan de leider altijd nog 

de kantine van de tegenstander bellen. Vervolgens dient de leider de eigen spelers te 

informeren. Dit kan via een telefoonketting of een groepsbericht. 

 

De scheidsrechter kan in bepaalde situaties het veld ook afkeuren. Meestal gebeurt dit 

vlak voor aanvang van de wedstrijd en zijn de betrokken teams al aanwezig. Mochten 

de teams nog niet aanwezig zijn, dan worden ze uiteraard zo snel mogelijk geïnformeerd, 

op dezelfde wijze als hierboven beschreven. 

 

 

Rangorde afgelastingen 

 

Bij een gedeeltelijke afkeuring geeft de consul van Olyphia aan welke velden wel en welke 

velden niet bespeeld mogen worden (eventueel met vermelding van de tijdstippen). Het 

wedstrijdsecretariaat bepaalt dan welke wedstrijden kunnen doorgaan en welke niet. 

 

Eventueel worden wedstrijden naar andere velden en/of tijdstippen overgeheveld. Hierbij 

wordt een bepaalde rangorde gehanteerd om te voorkomen dat het verdere verloop van de 

competitie in de knel komt, namelijk: 

 competitiewedstrijden gaan voor oefenwedstrijden 

 categorie A wedstrijden gaan voor categorie B wedstrijden 

 teams met een extra programma gaan voor teams zonder extra programma 

 teams met een grote achterstand in wedstrijden gaan voor teams met een kleine 

achterstand. 

 

 

Niet compleet, wij kunnen niet spelen, wat nu? 

 
Het overkomt ieder team wel een keer, er zijn te weinig 

spelers om de wedstrijd te spelen. De KNVB wordt met de vele 

afmeldingen geconfronteerd, waardoor vaak niet alle 

competities uitgespeeld kunnen worden, omdat er simpelweg geen 



speeldata meer zijn. 

 

Wat is de procedure? 

In de A-categorie bestaat alleen de mogelijkheid om de 

wedstrijd in overleg met de tegenstander naar voren te halen. 

Daarbij moet ook de scheidsrechter geinformeerd worden. Heb je 

te weinig spelers voor een elftal in de A-categorie, schuif 

dan spelers vanuit lagere elftallen door om de wedstrijd door 

te laten gaan. Eventueel kan dan, zoals beneden beschreven, 

een wedstrijd van de B-categorie worden verplaatst. 

 

B-categorie 

In de B-categorie kan in overleg met de tegenstander een 

nieuwe speeldatum worden afgesproken. Dit mag ook na de 

oorspronkelijke datum. Vergeet ook hier niet de eventuele 

scheidsrechter te bellen. 

De wedstrijden kunnen in Sportlink Club worden gewijzigd 

zonder tussenkomst van de KNVB. 

 

 Gewoon afzeggen van de wedstrijd kan niet 

 Afgelasten door vereniging alleen bij slechte 

weersomstandigheden 

 BNO/TNO kan door de tegenstander worden ingegeven bij niet 

spelen van de wedstrijd (Ook als er wel een nieuwe datum is 

afgesproken). 

 

Er is tot de woensdag na de speeldag nog tijd om een nieuwe 

datum af te spreken. Is er dan nog geen uitslag of nieuwe 

datum binnen, dan gaat het naar de tuchtcommissie met de 

mededeling dat beide teams niet zijn opgekomen. 

 

Invallen, opstellen en wisselen 

 

Elk team krijgt wel eens te maken met te weinig spelers, bijvoorbeeld door blessures, 

ziektes of vakanties. Er zal dan een beroep moeten worden gedaan op invallers. 

 

Je mag altijd spelers van een lager team laten invallen. Je mag ook spelers van een hoger 

team laten invallen, mits deze van dezelfde leeftijdscategorie zijn. Wel willen we de 

leiders meegeven om dit niet te overdrijven, alleen al om de schijn van 

competitievervalsing tegen te gaan. Je kunt het beste eerst spelers benaderen van een 

naastgelegen lager of hoger team, overigens altijd in goed overleg met de leider van dit 

team. 
 

Spelers die meer dan 14 competitiewedstrijden in categorie A hebben gespeeld, mogen niet 

meer in een lager team invallen. De bekerwedstrijden worden dan niet meegerekend. Een 

overtreding van deze regel kan puntenaftrek en/of schorsingen tot gevolg hebben. 

 

De leider maakt samen met de trainer de opstelling voor de wedstrijd. Ze houden daarbij 

zo veel mogelijk rekening met de individuele kwaliteiten van de spelers, maar kijken ook 

naar het samenspel. Ze proberen de spelers op een positie te plaatsen waar de spelers het 

beste tot hun recht komen. Wellicht kom een speler hierdoor op een andere positie te 



spelen dan de speler zelf in gedachten had, maar de stem van de leider en trainer is 

doorslaggevend. 
 

Pupillen mogen doorlopend wisselen. Junioren en senioren die in categorie B spelen 

mogen ook doorlopend wisselen. Een eenmaal gewisselde speler mag dus weer terug het 

veld in. Junioren en senioren die in categorie A spelen mogen niet doorlopend wisselen. 

Een speler die eenmaal gewisseld is, mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen. 

 

In principe krijgt iedereen evenveel speeltijd. Om dit zo eerlijk mogelijk te laten 

verlopen, is het belangrijk dat je snel van het veld loopt als de leider aangeeft dat het jouw 

beurt is. 

 

 

Scheidsrechters en Grensrechters 

 

De KNVB regelt alleen voor de wedstrijden van het eerste elftal, en in principe voor de 

elftallen spelend in de A-categorie, een officiële scheidsrechter. Voor de thuiswedstrijden 

van alle overige teams moeten wij zelf de scheidsrechters regelen. 

 

Scheidsrechters zijn echter schaars, laat staan goede scheidsrechters. We zijn daarom druk 

doende om een pool van scheidsrechters op te zetten, gevormd door enthousiaste junioren 

en senioren van Olyphia, onder leiding van een scheidsrechtercoördinator. De betrokken 

deelnemers worden daarbij zo goed mogelijk in het vak van scheidsrechter getraind en 

gecoacht. 

 

Vanaf JO13 wordt er op een groot veld gespeeld en zijn er assistent-scheidsrechters nodig, 

ook wel vlaggers genoemd. Elk team moet dit voor elke wedstrijd, zowel uit als thuis, zelf 

regelen. 
 

Zowel de scheidsrechter als de assistent-scheidsrechter moet lid zijn van de KNVB. Bij 

categorie B in de jeugd wordt de ‘vlagger’ doorgaans nog wel eens door een ouder ingevuld 

en voor hen is het lidmaatschap dan geen noodzaak en hoeft er op het Digitale Wedstrijd 

Formulier geen grensrechter ingevuld te worden. Ben je lid van onze club, dan ben je ook 

automatisch lid van de KNVB. Daarnaast zijn er minimale leeftijden vastgesteld: 

 JO9 en JO11: minimaal 12 jaar 

 JO13: minimaal 14 jaar 

 JO15 en JO17: minimaal 15 jaar 

 JO19: minimaal 16 jaar. 

 

Lijkt het je leuk, gezellig en leerzaam om wedstrijden te fluiten of anders te vlaggen? 

Neem dan contact op met de jeugd- of seniorencommissie. Mocht je nog geen lid van 

de KNVB zijn, een lidmaatschap is zo geregeld. 

 
 

Gele en rode kaarten 

 

Bij voetbal kun je tegen een gele of rode kaart aanlopen. Dit gebeurt sporadisch al bij JO13, 

maar meestal vanaf JO15. 

 

Bij wedstrijden in de A-categorie moet de scheidsrechter elke gele en rode kaart aan 



de KNVB doorgeven via het wedstrijdformulier. Aan deze kaarten kleven boetes. 

Wanneer je regelmatig gele en/of rode kaarten aan de broek krijgt, dan krijg je te maken 

met de tuchtrechtspraak van de KNVB. 
 

Bij wedstrijden in de B-categorie krijgen spelers bij een eerste gele kaart voortaan een 

tijdstraf opgelegd. Deze kaart wordt niet meer op het wedstrijdformulier vermeld en levert 

ook geen boete meer op. Bij de toepassing van een tijdstraf geldt het volgende: 

 

 Een tijdstraf duurt tien minuten. Voor pupillen geldt een tijdstraf van vijf minuten. 

 De scheidsrechter houdt de tijdstraf bij. Hij bepaalt wanneer de tijdstraf aanvangt en 

weer om is. De scheidsrechter geeft ook aan waar de speler de tijdstraf moet uitzitten 

en pas na een teken van de scheidsrechter mag de speler het veld weer betreden. 

 Een speler kan slechts eenmaal per wedstrijd een tijdstraf opgelegd krijgen. Hierbij 

moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Twee keer geel blijft rood en dus een 

definitieve veldverwijdering, maar ook deze kaarten hoeft de scheidsrechter niet te 

vermelden  op  het wedstrijdformulier. Een directe rode kaart komt wel op het 

wedstrijdformulier en kent de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure. 

 Als een doelverdediger een tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn 

plaats als doelverdediger innemen. Deze speler moet wel even een ander shirt 

aandoen om als doelverdediger herkenbaar te zijn. 

 Een tijdstraf die voor de rust niet geheel is vol gemaakt, wordt in de tweede helft 

voortgezet. Als de tijdstraf van een speler nog niet om is bij het einde van de wedstrijd, 

wordt de resterende tijd kwijtgescholden. 

 Een team mag niet met minder dan zeven spelers op het veld staan. Als dit gebeurt, 

wordt de wedstrijd gestaakt. Het team met minder dan zeven spelers is dan schuldig aan 

het staken van de wedstrijd. 

 

Bij wedstrijden in de B-categorie moet de scheidsrechter nog wel elke directe rode kaart 

aan de KNVB doorgeven via het wedstrijdformulier. In de praktijk wordt hier weleens 

van afgeweken; het kan namelijk een boete en een schorsing voor de dader opleveren. 

De scheidsrechter zal veel laten afhangen van de ernst van de overtreding en de onderlinge 

sfeer tijdens en na de wedstrijd. 

In geval van een exces, bijvoorbeeld een rode kaart vanwege slaan, dan moet de 

scheidsrechter wel een rapport opmaken. Alle direct betrokkenen worden dan gevraagd om 

een verklaring in te vullen. Het rapport wordt door de KNVB gebruikt om de ernst van de 

overtreding te bepalen en uiteindelijk de strafmaat. 

 

Misschien handig om te weten, niet alleen spelers kunnen een gele of rode kaart krijgen, 

maar ook leiders, trainers, vlaggers en zelfs toeschouwers. 

 

 

Boetes 

 

Aan gele en rode kaarten kleven boetes, mits de scheidsrechter ze heeft gemeld bij de 

KNVB. Voor het voetbalseizoen 2017-’18 gelden de volgende boetebedragen: 
 

Kaarten Junioren Senioren 

 Eerste tot en met de derde registratie €    6,90 € 15,10 

 Registratie met uitsluiting tot gevolge 

registratie 

€ 15,10 € 2 6 , 6 0  
 directe straf (rode kaart of twee maal geel) € 15,10 € 26,60 

 



De KNVB brengt de boete(s) in rekening bij de club, maar schrijft wel voor dat de speler 

de boete(s) zelf moet betalen. Olyphia vordert de boete(s) dan ook terug! 

Met de invoering van tijdstraffen bij wedstrijden in de B-categorie zijn ook de boetes 

voor gele kaarten komen te vervallen. 

 

Schorsingen 

 

Een direct rode kaart, dus niet twee maal geel, betekent dat de speler automatisch geschorst 

is voor de volgende officiële wedstrijd. De KNVB kan de speler voor nog meer 

wedstrijden schorsen, afhankelijk van de ernst van de overtreding. De speler krijgt 

persoonlijk van de KNVB te horen wanneer deze schorsing dan ingaat. 

 

Met de invoering van tijdstraffen bij wedstrijden in de B-categorie zijn schorsingen op basis 

van gele kaarten alleen nog maar mogelijk in de A-categorie. Bij de eerste vier gele 

kaarten volgt er nog geen schorsing. Bij de vijfde gele kaart krijgt de speler 1 wedstrijd 

schorsing voor de 7e gele kaart 1 wedstrijd schorsing. Vanaf de negende kaart levert elke 

gele kaart 1 wedstrijd schorsing op. De speler krijgt ook hier persoonlijk van de KNVB te 

horen wanneer de schorsing ingaat. Elk nieuw voetbalseizoen begint iedere speler weer 

met nul gele kaarten. 

 

KNVB Wedstrijdzaken APP. 
 

De KNVB wil graag van alle wedstrijden, die in een weekend gespeeld worden, de 

uitslagen en andere opvallende zaken weten, uiteindelijk om van al die competities de 

eindstand te kunnen bepalen. 

 
Sinds het seizoen 2017/2018 is er  een nieuwe wedstrijdzaken APP van de KNVB.. 

De APP is te downloaden via google play store of de Apple store. 

De APP is toegankelijk voor bondsleden. 

Ben je geen bondslid meld je aan via Jaap Jongedijk (ledenadministratie) 06-40370330 of via 

e-mail j.j.jongedijk@online.nl. 

 

Hieronder vinden  jullie de benodigde informatie voor het in gebruik nemen van de APP. 

 

• Hoe neem ik de app in gebruik voor scheidsrechters: 

1. Download de app via google play store of Apple store. 

2. Registreer met het e-mail adres dat bekend is bij de club ( je moet geregistreerd 

staan bij de bond) 

3. Activeer de APP. 

4. Inloggen en koppel je gegevens die bekend zijn bij de KNVB. 

5. Open het programma. 

6. Kies de wedstrijd waarbij je als scheidsrechter bent aangesteld 

7. Controleer de spelers opgaaf van beide teams. 

8. Vul de eindstand in 

9. Vul gele/rode kaarten in 

10. Vul wissels in 

11. Wedstrijd vastleggen. 

 

• Hoe neem ik de app in gebruik voor de leiders: 



1. Download de app via google play store of Apple store. 

2. Registreer met het e-mail adres dat bekend is bij de club ( je moet geregistreerd 

staan bij de bond ) 

3. Activeer de APP. 

4. Inloggen en koppel je gegevens die bekend zijn bij de KNVB. 

5. Open het programma. 

6. Kies de wedstrijd van jouw team 

7. Vul de spelersopgaaf van jouw team in en geef akkoord. 

8. Voeg zo nodig één of meerdere officials toe aan de wedstrijd 

 

DE S VAN SPORTIVITEIT 

 
WIE STAAN ER LANGS DE LIJN? 

 
Leiders 

 

Elk team heeft een leider. Deze persoon is onder andere verantwoordelijk voor de  

organisatie rondom het team en de wedstrijden. De leider is het eerste aanspreekpunt voor 

de spelers. De inzet is om de spelers beter of naar vermogen te laten voetballen en 

plezier te laten beleven aan het voetbalspel. De leider hanteert een positieve manier van 

coachen en bewaakt de sfeer binnen het team. 

 

De activiteiten van een leider op een rij: 

 begeleiden van het team tijdens uit- en thuiswedstrijden (samen met de trainer) 

 bijwonen van de trainingen (indien mogelijk) 

 spelers informeren over het wedstrijdprogramma en eventuele wijzigingen 

 spelers informeren bij afgelastingen 

 opstellen van een rooster voor het vervoer bij uitwedstrijden 

 opstellen van een rooster voor de wasbeurten 

 zorgen voor een assistent-scheidsrechter (vanaf JO13) 

 zorgdragen voor de wedstrijdkleding en het voetbalmateriaal 

 bepalen van de opstelling en tactiek (samen met de trainer) 

 wedstrijdformulieren invullen 

 laten schrijven van wedstrijdverslagen (voor publicatie op de website van Olyphia) 

 samen met de trainer de vorderingen van de spelers bijhouden en bespreken 

 bijwonen van vergaderingen met leiders, trainers en jeugdcommissieleden. 
 

De leider (van een jeugdteam) moet rekening houden met de volgende afspraken binnen 

Olyphia: 

 Het team dat als eerste op een groot veld speelt, zet de hoekvlaggen neer. Het team 

dat als laatste op een groot veld speelt, zet de hoekvlaggen weer terug in het 

materiaalhok. 

 De spelers moeten er netjes bijlopen op het veld. Dit betekent: shirt in de broek, de 

mouwen opgestroopt wanneer ze te lang zijn en de kousen opgetrokken. 

Scheenbeschermers zijn trouwens verplicht. 

 De leider zorgt ervoor dat de spelers, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters 

tijdens de pauze thee of limonade krijgen (in overleg met de kantine). 



 De leider ziet er op toe dat iedere speler zich na de wedstrijd doucht (met oog op 

persoonlijke hygiëne). 

 De  leider  zorgt  ervoor  dat  de  spelers  de  kleedruimte  netjes  gebruiken  en  

achterlaten.  De aanwezigheid van de leider in de kleedruimte tijdens het omkleden en 

douchen is gewenst. 

 De leider zorgt ervoor dat de spelers  na de wedstrijd naar huis gaan of worden 

opgehaald (jongste jeugd). De leider gaat na of de spelers door vertrouwde personen 

worden opgehaald. Kinderen worden niet zonder begeleiding  op  het voetbalveld  

achtergelaten, zeker niet in  de wintermaanden. 

 

Lijkt het je leuk, gezellig en leerzaam om een team te leiden? Laat het ons weten! 
 

Vragen, opmerkingen en suggesties over dit onderwerp kun je versturen naar de 

jeugdcommissie of de seniorencommissie via  info@svOlyphia.nl . 

 

 

Trainers 

 

Elk team heeft een trainer. Deze persoon is onder andere verantwoordelijk voor 

voetbaltechnische zaken. De trainer zorgt voor leerzame en onderhoudende trainingen. De 

inzet is om de spelers beter of naar vermogen te laten voetballen en plezier te laten 

beleven aan het voetbalspel. De trainer hanteert een positieve manier van coachen en 

bewaakt de sfeer tijdens de trainingen. 

 

De activiteiten van een trainer op een rij: 

 verzorgen van trainingen (minimaal 1 training per week) 

 samen met de leider het team begeleiden tijdens uit- en thuiswedstrijden (indien mogelijk) 

 informeren van de spelers over kleding en uitrusting voor trainingen en wedstrijden 

 zorgdragen voor het trainingsmateriaal (pionnen, hesjes, ballen en doelen) 

 zorgdragen voor de accommodatie (lichten trainingsveld, kleedruimte en materiaalhok) 

 bepalen van de opstelling en tactiek (samen met de leider) 

 samen met de leider de vorderingen van de spelers bijhouden en bespreken 

 bijwonen van vergaderingen met leiders, trainers en jeugdcommissieleden. 

 

De trainer (van een jeugdteam) moet rekening houden met de volgende afspraken binnen 

Olyphia: 

 Bij slechte weersomstandigheden, zoals vorst, onweer of storm, bepaalt de trainer of de 

training doorgaat of niet. De veiligheid van de spelers staat voorop. Wanneer de 

training niet doorgaat, dan worden de spelers zo snel mogelijk door de trainer 

geïnformeerd. Ook de leider wordt dan op de hoogte gesteld. 

 De trainer ziet er op toe dat het trainingsveld, de kleedruimte en het materiaalhok netjes 

worden achtergelaten na afloop van de training (met hulp van de spelers). 

 De trainer zorgt ervoor dat de spelers na  de training  naar huis gaan  of  worden  

opgehaald (jongste jeugd). De trainer gaat na of de spelers door vertrouwde personen 

worden opgehaald. Kinderen worden niet zonder begeleiding op het trainingsveld 

achtergelaten, zeker niet in de wintermaanden. 
 

Lijkt het je leuk, gezellig en leerzaam om een team te trainen? Laat het ons weten! 

 

Vragen, opmerkingen en suggesties over dit onderwerp kun je versturen naar de 
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jeugdcommissie of de seniorencommissie via  info@svOlyphia.nl . 
 
 

Ouders 

 

Ouders hebben een belangrijke rol bij het beoefenen van sport door hun kinderen. De 

kinderen hebben namelijk hun steun en interesse nodig. Dit is wat we van ouders 

verwachten, wanneer zij langs de lijn een training of wedstrijd van hun kinderen bijwonen. 

 

Olyphia draait op vrijwilligers. Bij een aantal activiteiten is de hulp van ouders 

onontbeerlijk. Wij doen dan ook een vriendelijk beroep op de medewerking van ouders, 

zodat hun kinderen zich met maar één ding hoeven bezig te houden, namelijk: lekker 

voetballen. Wat betekent dit concreet? 

 

 Vervoer bij uitwedstrijden. De ouders rijden per toerbeurt. De leider 

zorgt voor een schema. Mocht een ouder verhinderd zijn, dan dient deze ouder zelf voor 

een alternatief te zorgen. Reken als ouder op drie tot vier keer rijden per voetbalseizoen. 
 

 Wassen van wedstrijdtenues. De wedstrijdtenues zijn in bruikleen van de 

club en moeten na de wedstrijd gewassen worden. Vaak kiest men voor wassen bij 

toerbeurt. De leider zorgt dan voor een schema. Reken als ouder dan op twee 

wasbeurten per voetbalseizoen. Soms kiest men voor een vast persoon die de 

wedstrijdtenues wast. Het is dan gebruikelijk om deze persoon een kleine vergoeding 

per wasbeurt te geven. 

 

 Kantinedienst draaien. Elke zaterdagochtend, wanner er competitie-, beker- of 

oefenwedstrijden zijn, moeten er van 9.00 tot 13.00 uur kantinediensten gedraaid 

worden. Reken als ouder op één kantinedienst voor het hele voetbalseizoen. De 

kantinecommissie stelt een rooster op. Mocht een ouder verhinderd zijn, dan dient 

deze ouder zelf voor vervanging te zorgen en de 

kantinecommissie op de hoogte te stellen. 
 

Ouders kunnen met vragen, opmerkingen of suggesties 

terecht bij de jeugdcommissie, persoonlijk of anders via de 

e-mail: info@svOlyphia.nl. 
 

 

Mascotte 

 

Olyphia beschikt over een heuse mascotte die vaak zijn 

gezicht laat zien bij evenementen en wedstrijden van 

Olyphia 1:  

 

de eekhoorn “EKKIE”. 

 

Let op: 

 

“Niet Voederen!” 
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WAT ZIJN ONZE SPELREGELS? 

 
Tien gouden gedragsregels 

 

Voetbal is leuk om naar te kijken. Voetbal is leuk om te doen. Meestal verlopen de 

trainingen en wedstrijden bij onze club probleemloos en in een goede sfeer. Omdat wij dit 

graag zo willen houden, hanteren wij bij Olyphia een aantal gedragsregels, waarbij het 

allemaal draait om respect. Deze regels gelden min of meer voor iedereen:  pupillen, 

junioren, senioren, scheidsrechters, assistent- scheidsrechters, leiders, trainers, 

ouders/verzorgers, vrijwilligers en bezoekers. 

 

Toon respect voor een ander 

 ik houd me aan de spelregels en ik speel eerlijk en sportief 

 ik accepteer leiding vanuit de club 

 ik gedraag me niet agressief en ik gebruik geen geweld 

 ik pest, beledig, discrimineer en intimideer niemand 

 ik laat mijn teamgenoten niet in de steek want voetbal is een teamsport. 
 

Toon respect voor jezelf 

 ik doe alles met 100% aandacht en inzet 

 ik leef gezond, ik gebruik geen drugs en ik drink/rook niet of anders met mate 

 ik geef het goede voorbeeld. 

 

Toon respect voor de omgeving 

 ik ben zuinig op de bezittingen van anderen en ik maak niks stuk 

 ik ruim mijn eigen rommel op en ik laat alles netjes achter. 

 

Er zijn nog veel meer gedragsregels te verzinnen, maar we handelen vanuit vertrouwen en 

rekenen op ieders eigen verantwoordelijkheid. We zullen mild omgaan met eventuele 

misverstanden, maar zullen korte metten maken met misbruik. 

 

 

Tien gouden afspraken voor jeugdteams 

 

Voor  de  jeugdteams  hebben  we  een  aantal  specifieke  afspraken  vastgelegd.  Het  zou 

mooi  zijn wanneer iedereen, van speler t/m ouder of verzorger, zich aan deze afspraken 

houdt. 
 

 Eerlijkheid. Plezier in het spel is het allerbelangrijkst. Zijn er redenen die het 

plezier in het trainen en/of voetballen wegnemen, dan nodigen wij je uit om dit met 

de trainer, de leider of iemand van de jeugdcommissie te bespreken. Deze uitnodiging 

geldt ook voor ouders. 

 

 Duidelijkheid. Soms ben je verhinderd en kun je niet komen trainen of voetballen. 

Geef het dan zo snel mogelijk door aan de trainer of leider. Zij kunnen er dan 

rekening mee houden bij de training of wedstrijd. 

 

 Vervoer bij uitwedstrijden. Bij uitwedstrijden vindt het vervoer per auto 



plaats. De ouders rijden per toerbeurt. De leider zorgt voor een schema. Mocht een 

ouder verhinderd zijn, dan dient deze ouder zelf voor een alternatief te zorgen. 

Normaal gesproken wordt er voor vertrek op het afgesproken tijdstip bij de Burgwal 

verzameld. Ga je op eigen gelegenheid, geef het dan bijtijds aan de leider door. 

 

 Coaching. Aanmoedigingen vanaf de zijlijn zijn van harte welkom, zeker van ouders. 

Coaching is echter een ander verhaal. Dit wordt volledig overgelaten aan de leider en 

trainer. Zij bepalen de opstelling en tactiek. Waar nodig geven zij jou of je 

teamgenoten tactische of technische aanwijzingen. Onsportief gedrag, zoals grof 

taalgebruik en grove overtredingen, wordt niet geaccepteerd. Mocht je toch onsportief 

gedrag vertonen, dan kan de leider je (tijdelijk) uit de wedstrijd halen. 

 

 Fluiten en vlaggen. Het streven is om de scheidsrechter vanuit Olyphia te 

regelen, zodat de leider en trainer hun handen vrij hebben voor het coachen. 

Scheidsrechters zijn echter schaars. Mocht een ouder interesse hebben, meld het dan 

bij de jeugdcommissie. Vanaf D-pupillen wordt er op een groot veld gespeeld en zijn 

er assistent-scheidsrechters nodig, ook wel vlaggers genoemd. Elk team moet dit voor 

elke wedstrijd, zowel uit als thuis, zelf regelen. Mocht een ouder interesse hebben, 

meld het dan bij de leider. 

 

 Wassen. De wedstrijdtenues zijn in bruikleen van de club. De leider geeft de tenues 

voorafgaand aan de wedstrijd uit en neemt ze na de wedstrijd ook weer in. Vervolgens 

worden de tenues aan één van de ouders meegegeven om te wassen. De wasbeurt 

rouleert in alfabetische volgorde van de spelersnamen. Iedereen komt ongeveer twee 

keer per voetbalseizoen aan de beurt. De ouder die de tenues meekrijgt, zorgt ervoor dat 

ze de volgende wedstrijddag weer beschikbaar zijn. 

 

 Teambuilding. Om één team te kunnen worden en zijn, wordt er veel waarde 

gehecht aan het volgende: samen uit, samen thuis; samen omkleden en wachten op 

elkaar in de kleedruimte voor de wedstrijd; samen douchen en omkleden na de 

wedstrijd; samen wat drinken; samen meedoen aan andere voetbalactiviteiten. Voor de 

meisjes in het team wordt geprobeerd om een aparte kleed- en/of doucheruimte te 

regelen. 

 

 Waardevolle spullen. Kleedruimtes worden vaak niet afgesloten of zijn soms 

makkelijk open te breken. Laat de kinderen daarom geen waardevolle spullen 

meenemen. 
 

 Kantinedienst. Elke zaterdagochtend, wanneer er competitie-, beker- of 

oefenwedstrijden zijn, moeten er van 9.00 tot 13.00 uur kantinediensten worden 

gedraaid door de ouders van JO9-, JO11- en JO13-pupillen. Meestal komt dit voor de 

ouders neer op maar één kantinedienst voor het hele voetbalseizoen. De 

kantinecommissie stelt een rooster op en verspreid deze bijtijds onder de betrokken 

ouders, zodat men bijtijds weet wanneer men kantinedienst heeft. Mocht men 

verhinderd zijn, dan dient men zelf voor vervanging te zorgen en de 

kantinecommissie op de hoogte te stellen. 

 

 Vragen, opmerkingen of suggesties. Bovenstaande afspraken zijn nodig 

om een en ander makkelijk te laten verlopen.  De leider of trainer gaat graag met je in  

gesprek als  er zaken besproken moeten worden. Ook kun je vragen, opmerkingen of 



suggesties aandragen bij de jeugdcommissie van Olyphia. Deze uitnodiging geldt ook 

voor ouders. 

 

 



Vijf gouden tips voor ouders 

 

In 2011 heeft SIRE een campagne gelanceerd met de leus Geef kinderen hun spel terug. 

Met deze campagne wilde SIRE het gedrag langs de lijn bij jeugdsport veranderen door 

ouders en begeleiders te laten beseffen dat hun gedrag het spelplezier (en daarmee ook 

de fysieke en mentale ontwikkeling) van (hun) kinderen in de weg kan staan. De 

campagne was een succes, maar op deze positieve lijn vast te houden, hieronder de vijf 

gouden tips uit de campagne. 

 

 Plezier gaat voor presteren. In plaats van ‘heb je gewonnen’ en ‘heb je 

gescoord’ kun je ook vragen ‘was het leuk’ en ‘hoe ging het’? Zo haal je de nadruk 

van het presteren af en leer je kinderen dat plezier voorop staat. Vanuit plezier voor 

een sport gaat een kind presteren naar kunnen. 

 

 Moedig aan, maar coach niet mee. Aanwijzingen geven is verwarrend en 

afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en 

vertellen wat hij moet doen, is geen goed idee. Als er een coach is, maakt die 

afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept. Daarnaast kan 

het je kind uit zijn spel halen of er voor zorgen dat hij zijn zelfvertrouwen 

kwijtraakt. Zeker als dat wat je roept negatief is. 

 

 Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf. Niet alle 

ouders zijn er bij of kunnen erbij zijn. Als iedereen die er staat het hele team 

aanmoedigt, is dat wel zo leuk voor allemaal. 

 

 Geef zelf het goede voorbeeld. Houd je mond tegen de scheidsrechter. 

Soms moeilijk, maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage. Soms zit het mee 

en soms tegen, dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen te laten zien en 

zo te leren dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om 

moeten gaan. 
 

 Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven. Zelf het eerste nooit 

gehaald en is nu je missie dat je kind het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de 

sporttalenten van je kind tot uiting komen? Allemaal heel logisch en prima zolang je 

die wensen en ambities voor jezelf houdt. Laat je kind zelf aangeven en de leiding 

nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan beleeft het echt plezier aan zijn 

sport! 

 



 

ORGANISATIE VAN VRIJWILLIGERS 

 
Olyphia is een organisatie van vrijwilligers die veel vrije tijd en liefde in de club steken. 

Om alles in goede banen te leiden is een organisatie op poten gezet dat bestaat uit een 

bestuur en verschillende commissies. Het achterliggende doel is om te komen tot: 

 een goed draaiende organisatie 

 een heldere verdeling van verantwoordelijkheden 

 een evenwichtige verdeling van de werklast 

 een breed draagvlak binnen de club 

 een positieve uitstraling naar buiten toe. 

 

De samenstelling van bestuur en commissies kan tussentijds veranderen. Zie daarom onze 

website voor de actuele samenstelling en de contactgegevens van de individuele bestuurs- 

en commissieleden. 

 

 

Bestuur 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club. Het bestuur telt vijf 

personen, waarbij de voorzitter, de penningmeester en de secretaris het dagelijks bestuur 

vormen. 

 

Het bestuur creëert de organisatorische en financiële kaders om voetbal binnen onze club 

mogelijk te maken. Het bestuur besteedt nadrukkelijk aandacht aan het vele 

vrijwilligerswerk dat nodig is om de club draaiende te houden. Het bestuur laat zich 

daarbij adviseren en ondersteunen door diverse commissies. Het bestuur werkt vanuit een 

verenigingsbeleidsplan (op te vragen via de website van Olyphia). 
 

De activiteiten van het bestuur op een rij: 

 verenigingsbeleidsplan opstellen en uitvoeren 

 organisatorische en financiële kaders vaststellen 

 toezien op de dagelijkse gang van zaken binnen de club 

 zorgen voor voldoende continuïteit en kwaliteit in de commissies 

 faciliteren van ledenvergaderingen 

 externe vertegenwoordiging van Olyphia. 
 

Vragen, opmerkingen en suggesties voor het bestuur kun je versturen via het algemene e-

mailadres:  info@svOlyphia.nl. 
 
 

Jeugdcommissie 

 

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de 

jeugdafdeling van Olyphia. Het doel van de jeugdcommissie is om zowel de pupillen als 

de junioren beter te laten voetballen en zo veel mogelijk plezier te laten beleven aan het 

voetbalspel. De jeugdcommissie werkt vanuit een jeugdbeleidsplan (op te vragen via de 

website van Olyphia). 
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De activiteiten van de jeugdcommissie op een rij: 

 opstellen en uitvoeren van het jeugdbeleidsplan 

 zorgen voor voldoende continuïteit en kwaliteit in de begeleiding (aanstelling leiders) 

 begeleiden van de leiders en trainers 

 eerste aanspreekpunt in geval van conflicten binnen de jeugdafdeling 

 zorgen voor nevenactiviteiten (in samenwerking met de activiteitencommissie) 

 evalueren van de gang van zaken binnen de jeugdafdeling. 

 

Vragen, opmerkingen en suggesties voor de jeugdcommissie kun je versturen via  het 

algemene e-mailadres: info@svOlyphia.nl. 
 
 

Technische Commissie 

 

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op 

gebied van technisch beleid. Het doel van de Technische Commissie is om alle spelende 

leden naar vermogen te laten voetballen en zo veel mogelijk plezier te laten beleven aan 

het voetbalspel. De Technische Commissie werkt vanuit een beleids- en opleidingsplan (op 

te vragen via de website van Olyphia). 

 

De Technische Commissie bepaalt de indeling van de teams (op basis van niveau en 

belangstelling). Dit gebeurt in nauw overleg met de jeugdcommissie, leiders en trainers 

van de teams. De Technische Commissie draagt ook zorg voor voldoende faciliteiten zodat 

de leden kunnen trainen en voetballen. De zorg gaat daarbij vooral uit naar voldoende 

continuïteit en kwaliteit in de begeleiding. De Technische Commissie vormt verder het 

eerste aanspreekpunt voor leiders, trainers en spelers, niet alleen bij vragen, opmerkingen en 

suggesties, maar zeker ook in geval van conflicten op voetbaltechnisch gebied. 

 

De activiteiten van de seniorencommissie op een rij: 

 opstellen en uitvoeren van het beleidsplan 

 indelen van de teams 

 vaststellen van het trainings- en wedstrijdschema 

 zorgen voor voldoende trainingsfaciliteiten 

 zorgen voor voldoende continuïteit en kwaliteit in de begeleiding (aanstelling trainers) 

 begeleiden van de leiders en trainers 

 faciliteren van de doorstroom vanuit de jeugd (in samenwerking met de jeugdcommissie) 

 evalueren van de gang van zaken. 

 

Vragen, opmerkingen en suggesties voor de technische commissie kun je versturen via het 

algemene e-mailadres: info@svOlyphia.nl. 

 

 

Kantinecommissie 

 

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kantine, het 

gezellige hart van onze club. Dit betekent in de praktijk – tijdens wedstrijddagen, toernooien 

en andere activiteiten op de club – ervoor zorgen dat leden en bezoekers van een hapje en 

een drankje kunnen genieten. 
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Er wordt gewerkt conform de huidige wet- en regelgeving voor de horeca. Alcoholgebruik 

onder de jeugd wordt ontmoedigd. Zo wordt er geen alcohol verkocht aan personen jonger 

dan 18 jaar. Ook wordt er in de kantine geen rookwaren verkocht. De kantine is een 

openbare ruimte. Er mag dan ook niet gerookt worden. 

 

De kantine draait op vrijwilligers. De kantinecommissie kan daarbij een beroep doen op 

de ouders/verzorgers van jeugdleden en de seniorleden. De kantinecommissie stelt een 

rooster op en verspreid deze bijtijds onder de betrokken personen, zodat men bijtijds weet 

wanneer men kantinedienst heeft. Mocht men verhinderd zijn, dan dient men zelf voor 

vervanging te zorgen en de kantinecommissie op de hoogte te stellen. 
 

De activiteiten van de kantinecommissie op een rij: 

 contacten met leveranciers onderhouden 

 assortiment bepalen 

 inkoop en voorraadbeheer 

 bezetting kantine regelen (rooster kantinedienst) 

 inwerken vrijwillig kantinepersoneel 

 inkomsten en uitgaven bijhouden 

 zorgdragen voor algemene sfeer en inrichting kantine 

 zorgdragen voor calamiteiten- en ontruimingsplan 

 mede organiseren van activiteiten (in samenwerking met activiteiten- en 

toernooicommissie). 
 

De kantinecommissie kan altijd wel een handje gebruiken. Vele handen maken immers 

licht werk. Het is ook nog eens een gezellige besteding van je vrije tijd. 

 

Lijkt het je leuk, gezellig en leerzaam om mee te helpen in de kantine? Laat het ons weten! 

 

Vragen, opmerkingen en suggesties voor de kantinecommissie kun je versturen via het 

algemene e-mailadres: kantine@svOlyphia.nl. 
 
 

Activiteitencommissie 

 

Bij een club als Olyphia is veel meer te doen dan ‘alleen maar’ trainen en voetballen. Een 

activiteitencommissie organiseert tal van leuke en inspirerende activiteiten. Kijk maar eens 

op de website van Olyphia. Veel van deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-

leden. Het achterliggende doel is om de onderlinge sfeer binnen de club te versterken en 

meer mensen aan de club te binden. 

 

Slechts een kleine greep uit de activiteiten bij Olyphia: 

 voetbaltoernooien 

 sinterklaasfeest 

 oliebollenactie 

 voetbaldagen 

 darttoernooi 

 familiedag 

 clinics 

 spelletjesdag 

 jeugdkamp. 
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De activiteitencommissie is altijd op zoek naar vrijwilligers die bij één of meer activiteiten 

een handje willen helpen. Vele handen maken immers licht werk. Bovendien is het ook 

nog eens een gezellige besteding van je vrije tijd. 

 

Lijkt het je leuk, gezellig en leerzaam om mee te helpen? Laat het ons weten! 
 

Vragen, opmerkingen en suggesties voor de activiteitencommissie kun je versturen via het 

algemene e-mailadres: info@svOlyphia.nl. 
 
 

Sponsorcommissie 

 

Onze vereniging kan niet zonder sponsoren. Contributiegelden en kantineomzet zijn 

simpelweg niet meer voldoende om de club draaiende te houden. Gelukkig hebben wij al 

jarenlang een kwalitatief sponsorbestand. Zo heeft elk team een kledingsponsor en wordt ons 

hoofdveld omringd met tal van reclameborden. Uitbreiding van ons huidige sponsorbestand 

zou echter zeer welkom zijn om ook in de toekomst voldoende inkomsten te genereren. 

  

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de sponsoring binnen onze vereniging. Zij zijn 

het eerste aanspreekpunt voor (potentiële) sponsoren. Daarnaast zijn zij continu op zoek naar 

nieuwe sponsormogelijkheden en druk doende met het afsluiten, beheren en naleven van 

sponsorcontracten. 

 

Het uiteindelijke doel van de sponsorcommissie is om extra inkomsten te genereren en een 

professionele uitstraling van Olyphia en haar sponsoren naar de buitenwereld. De sponsoren 

krijgen hier uiteraard iets voor terug. Allereerst een grotere naamsbekendheid in de regio 

(door reclame-uitingen en berichtgeving in de media). Daarnaast een ontmoetingsplek om de 

contacten met collega-ondernemers uit de regio te versterken. 

 

Hieronder een kleine greep uit de sponsormogelijkheden bij Olyphia: 

 

 hoofdsponsor 

 kledingsponsor 

 wedstrijdsponsor 

 reclamebordsponsor 

 club van 25 

 

Lijkt het je interessant om Olyphia te sponsoren, of ken je iemand die dit zou willen?  

Laat het ons weten! 

 

Vragen, opmerkingen en suggesties voor de sponsorcommissie kun je versturen via het  

e-mailadres: pr@svOlyphia.nl. 
Uiteraard kun je ook contact opnemen met een van de leden van de sponsorcommissie. 
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VERTROUWENSPERSONEN 

Olyphia heeft twee vertrouwenspersonen, Mirjam Maat en Jos de Klein. Voor al het gedrag 

dat het plezier in voetballen in de weg staat en je niet zelf op kunt lossen, kun je bij hen 

terecht. 

 

Wat is ongewenst gedrag? 

Plezier in sport en ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is 

ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, vechten, 

schoppen, slaan enz. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze sportieve vereniging en waar 

jij of een ander onder lijdt. 

Het is jammer, maar overal waar groepen mensen bij elkaar komen bestaat de kans dat 

ongewenst gedrag ontstaat. Met het aanwijzen van een vertrouwenspersoon geeft het bestuur 

aan dat voor dit ongewenste gedrag geen plaats is binnen onze vereniging. 

 

Waarom een vertrouwenspersoon? 

Op ons sportpark kunnen we op een ontspannen manier voetballen en elkaar ontmoeten. 

Belangrijk daarbij is dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Toch kan het 

gebeuren dat bepaald gedrag, dat als een grapje begon, vervelend wordt. Jij of iemand anders 

in je omgeving kan daar onder lijden. Dan gaat het gedrag over een grens. 

Wanneer neem je contact op? 

Als er problemen zijn kan dat het beste opgelost worden door de betrokken personen zelf. Er 

kunnen zich situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet lukt. In die gevallen kan er een 

beroep op ons gedaan worden. Samen bekijken we op welke manier het beste gehandeld kan 

worden. Uiteraard is ons gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zullen wij  geen 

verdere stappen ondernemen. 

 

Hoe neem je contact op? 

Je kunt ons bellen of mailen als je zelf te maken hebt met ongewenst gedrag of dat je tijdens 

of na het sporten ontdekt dat iemand anders er onder lijdt. 

 Mail naar : Vertrouwenspersoon@svolyphia.nl  

Mirjam Maat  0623586532  

Jos de Klein  0654946111 

 

 



  
PRIVCACYBELEID VAN sv Olyphia 

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die sv Olyphia verwerkt van 

haar leden, donateurs, niet spelende leden, vrijwilligers, sponsoren deelnemers of andere 

geïnteresseerden. 

 

Indien je lid wordt van sv Olyphia of om een andere reden persoonsgegevens aan sv Olyphia 

verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit 

Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te 

bewaren voor je eigen administratie.  

1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens 

is: [sv Olyphia, Elsweg 18 ( Postbus 4), 8391 KB ( 8390 AA) 0561 432344 , KvK 

40001420) De ledenadministratie is bereikbaar via info@svolyphia.nl (tel: 06 40 37 

03 30) 2.  

2. Welke gegevens verwerkt sv Olyphia en voor welk doel  

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) 

voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht b) adresgegevens eventueel 

postadres c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer  

 

2.2 sv Olyphia verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 

doeleinden:: a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact 

over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden, voor de 

verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou 

verkregen informatie, b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het 

versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van sv Olyphia ; c) je 

naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, 

cursussen, trainingen, afgenomen diensten af te wikkelen. 

 

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk 1 jaar na afloop van je lidmaatschap 

bewaard 

 

E-mail berichtgeving (opt-out): 

 

Sv Olyphia gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie 

over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van sv 

Olyphia. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan 

de mailing. 

 

3. Bewaartermijnen 

 

Sv Olyphia verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je 

lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de 

persoonsgegevens vernietigd. 

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 

 

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft sv Olyphia passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen. 

 



4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt sv Olyphia gebruik van diensten van 

derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 

 

5.1 Via de ledenadministratie van sv Olyphia kan je een verzoek indienen om je 

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Sv Olyphia zal je 

verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als 

bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 

 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop sv Olyphia je persoonsgegevens verwerkt of 

je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. 

 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht 

aan onze ledenadministratie info@svolyphia.nl 

 

6. Wijzigingen 

 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend 

gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken 


