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1. Inleiding 
 
Dit document is bedoeld voor alle jeugdspelers en hun ouders/verzorgers van 
Voetbalvereniging Ter Leede uit Sassenheim.  
 
Onder jeugdspelers vallen alle spelers tot en met 18 jaar: 
 

• Ukken: JO6 (Jeugd Onder 6 jaar), hier wordt veelal 2 tegen 2 gespeeld. 
 

• Euroleague: JO7, hier wordt veelal 4 tegen 4 gespeeld. 
 

• Pupillen: JO8 tot en met JO13.  
o JO8 tot en met JO10 spelen wedstrijden 6 tegen 6 
o JO11 tot en met JO12 spelen wedstrijden 8 tegen 8 
o JO13 spelen wedstrijden 11 tegen 11 

 

• Junioren: JO14 tm JO19. Na de Onder 13-pupillen stromen jonge voetballers door 
naar de junioren; naar achtereenvolgens de Onder 15, Onder 17 en uiteindelijk naar 
de Onder 19-categorie. Afhankelijk van de aantallen in deze groeperingen kan er nog 
een onderverdeling gemaakt worden naar leeftijd. In de meest ideale situatie is er per 
leeftijdsjaar een categorie waarin met leeftijdsgenoten wordt gespeeld.  
JO14-JO15-JO16-JO17-JO18-JO19. 
 

In de leeftijd JO6 t/m JO11 zullen er gemengde teams zijn met jongens en meisjes. Vanaf 
JO12 zal gekeken worden of er bij voldoende aantallen specifieke meisjesteams 
samengesteld kunnen worden. 
 
Dit document bevat veel interessante en belangrijke informatie over het reilen en zeilen van 
de vereniging en de gang van zaken rondom trainen en wedstrijden. Hiermee willen we je 
graag wegwijs maken binnen de vereniging.  
 
Wij wensen je veel leesplezier! 
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2. Lidmaatschap 

Nieuwe leden 
4 – 6 jaar 
Spelertjes van een jaar of  4-5 noemen we Ukken. Ukkenvoetbal is bedoeld om kinderen 
vanaf ongeveer 4 jaar spelenderwijs de eerste ervaringen met het voetbal te laten opdoen.  
Aanmelden voor de Ukken training, iedere zaterdagochtend 9.30 - 10.15 kan bij Jaap Schaap 
(jaapschaap@terleede.nl).  
Hebben de kinderen via de Ukken een beetje voetbal-ervaring opgedaan dan kunnen ze mee-
doen in de Euro-league. Zij trainen op woensdagmiddag en spelen op zaterdagochtend on-
derling partijtjes of spelen tegen vergelijkbare teams uit de regio. Op deze manier laten wij 
de overgang naar het “echte” voetbal soepel verlopen. 
Deelname aan zowel het Ukkenvoetbal als de Euro-league is gratis. Wel is het handig om je 
aan te melden als (gratis) lid van Ter Leede. Al is het alleen maar zodat we je op de hoogte 
kunnen houden van het verenigingsnieuws! 

Vanaf 6-7 jaar 
Vanaf een jaar of 6-7 kunnen kinderen deelnemen aan de officiële KNVB-competities, trainen 
ze minimaal 2x per week en moeten ze officieel lid worden van de vereniging. 

Aanmelding als nieuw lid van Ter Leede kan door het invullen van een elektronisch 
aanmeldingsformulier. Wanneer je op de rode knop “Lid worden” op de homepage van  onze 
Ter Leede website klikt, kom je daar automatisch terecht. Je vindt daar ook informatie over 
de hoogte van de contributie en dergelijke. Ook kun je daar via een elektronisch formulier 
wijzigingen in de contactgegevens en bankgegevens kwijt.  
Deze gegevens kun je overigens zelf ook in onze bestanden aanbrengen via de 
wedstrijdzaken- of voetbal.nl-app. Deze zijn gratis te downloaden vanuit de bekende app-
stores. Je moet je eenmalig registreren met het primaire e-mailadres. Dat is het adres dat je 
bij aanmelding als dat van de speler hebt opgegeven. Voor kinderen beneden de 16 is het uit 
privacy overwegingen niet toegestaan om zelf gegevens te wijzigen. In die gevallen moeten 
de ouders zich met hun eigen e-mailadres registreren om de wijzigingen door te geven. Voor 
alle mogelijkheden (o.a. programma, uitslagen en standen) die deze apps bieden verwijzen 
we je naar de KNVB-site www.knvb.nl . 
 
Voor het aanmaken van een elektronische spelerspas hebben w van nieuwe leden vanaf 11 
jaar zonder voetbalverleden een digitale pasfoto nodig. Je kunt deze sturen naar de 
ledenadministratie@terleede.nl  of het zelf regelen via de hiervoor genoemde wedstrijdzaken 
app. Het vervangen van verouderde foto’s is alleen mogelijk tussen 21 juni en 1 november. 
Ook hier geldt dat de kinderen onder de 16 jaar niet zelf hun foto kunnen vervangen. 

  

https://terleede.nl/vereniging/lidmaatschap/lid-worden/
http://www.knvb.nl/
mailto:ledenadministratie@terleede.nl
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Overstappen naar Ter Leede 
Nieuwe jeugdleden die tot 3 jaar terug bij een andere vereniging hebben gespeeld hebben 
een zogenaamde KNVB overschrijving nodig. Wanneer je bij de oude vereniging aan je 
financiële verplichtingen hebt voldaan zullen deze je doorgaans probleemloos vrijgeven en 
vindt de overschrijving automatisch plaats. Op deze wijze mag je 1x per jaar van club 
wisselen, tenzij je op een wat hoger niveau (Categorie A) speelt of gaat spelen. In dat geval 
moet je aanmelding uiterlijk 14 juni bij ons binnen zijn. Overschrijving vindt dan automatisch 
per 1 juli plaats en je mag dan in alle (jeugd)teams voetballen. Meld je voor alle zekerheid 
dus voor 15 juni aan! 

Contributie 
Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Voor de hoogte van de contributie per 
leeftijdscategorie verwijzen wij naar https://terleede.nl/vereniging/lidmaatschap. 
De inning van de contributie en de bijdrage aan het kledingplan is in handen van onze partner 
Clubcollect. Zij benaderen leden aan het begin van het seizoen omtrent de wijze van betalen. 
Dat kan via automatische incasso of IDeal. Ook is het tegen een kleine vergoeding mogelijk 
om in termijnen te betalen. 

Let op! 
Voor inwoners van Teylingen is het mogelijk om via de gemeente Teylingen een bijdrage in de contributie te 
ontvangen. De ouder moet dan wel aan bepaalde inkomenscriteria voldoen. Meer bijzonderheden over de 
bijdragen voor kinderen van 4 t/m 17 jaar via het Jeugdfonds Sport en Cultuur vind je ook weer op de 
“lidmaatschaps”-pagina 

Opzeggen 
Opzeggen van het lidmaatschap kan via een speciaal formulier op de website 
(https://terleede.nl/vereniging/lidmaatschap/lidmaatschap-opzeggen/). De opzegging geldt 
pas wanneer deze schriftelijk is bevestigd door de secretaris of ledenadministratie. Het 
lidmaatschap loopt van 1 juli tot 30 juni van het daarop volgende jaar en kan tussentijds niet 
worden beëindigd. Bij niet tijdige opzegging is over het gehele, nog lopende seizoen 
contributie verschuldigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://terleede.nl/vereniging/lidmaatschap
https://terleede.nl/vereniging/lidmaatschap/lidmaatschap-opzeggen/
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3. Teamindeling 
 
Jaarlijks wordt in het voorjaar de teamindeling voor het volgende seizoen bepaald. Primair 
vindt de indeling plaats op geboortejaar. Voorbeeld: een speler geboren in februari 2011 
speelt in het seizoen 2019-2020 in de JO9. Dit staat overzichtelijk in onderstaande tabel. 
 

Geboortejaar Leeftijdscategorie Spelvorm 

2013 Euroleague 4x4 

2012 JO8 6x6 

2011 JO9 6x6 

2010 JO10 6x6 

2009 JO11 8x8 

2008 JO12 8x8 

2007 JO13 11x11 

2006 JO14 11x11 

2005 JO15 11x11 

2004 JO16 11x11 

2003 JO17 11x11 

2002 JO18 11x11 

2001 JO19 11x11 

 
Als tweede is de spelvorm per leeftijdscategorie belangrijk. Ook dit staat in de tabel.  
Tot en met JO10 wordt bijvoorbeeld 6 tegen 6 gespeeld. Er worden hiervoor dus teams van 6 
of 7 spelers samengesteld. Vanaf JO13 wordt 11 tegen 11 gespeeld en worden dus teams van 
13 of 14 spelers samengesteld. 
 
Als derde is het (verwachte) aantal spelers per leeftijdscategorie van belang. Dit bepaalt 
logischerwijs het aantal teams per leeftijdscategorie, bijvoorbeeld JO12-1 tot en met JO12-4. 
 
De hoofdtrainer en coördinator per leeftijdscategorie zijn verantwoordelijk voor de 
teamindeling. Dit gebeurt op grond van bevindingen van trainers en begeleiders van het nog 
lopende seizoen. De hoofdtrainer en coördinator maken een voorlopige indeling. Om tot 
definitieve keuzes te komen, kunnen oefenwedstrijden of selectietrainingen worden 
gehouden.  
 
We streven er naar om kinderen zo veel als mogelijk in te delen bij kinderen die hetzelfde 
niveau hebben. Dit geeft gelijkwaardigheid binnen de teams en maakt het voor speler en 
medespeler beter en leuker. Bij de JO6 tot en met de JO10 wordt er binnen Ter Leede geen 
onderscheid gemaakt in selectie en niet-selectieteams. Alle kinderen krijgen dezelfde training 
en begeleiding en dus een gelijkwaardige opleiding. Uitgangspunt bij de JO8 tot en met JO10 
is dat er twee keer ‘verplicht’ trainen is en een 3e keer optioneel. 
 
De teamindeling voor het komende seizoen wordt voor de zomervakantie bekend gemaakt. 
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4. Teambegeleiding en taken ouders 

Voor het begeleiden van ieder team zijn we afhankelijk van vrijwillige ouders/verzorgers. Per 
team streven we naar minimaal twee begeleiders. Taken van een begeleider zijn o.a.:  

• Aanmaken en beheren van een WhatsApp groep met daarin alle spelers en/of ouders 
• De spelers informeren over vertrek- en aanvangstijden en eventuele afgelastingen  
• Het coördineren van het vervoer naar uitwedstrijden  
• Het beheren van beschikbaar gestelde materialen, zoals ballen, kleding, e.d. 
• Coachen (inclusief wisselen) tijdens de wedstrijd, indien dit niet door een trainer 

wordt gedaan  
• Vanaf de JO13 optreden als assistent-scheidsrechter (vlaggen)  
• Beheren en toezien op het dragen van de juiste wedstrijdkleding  
• Verzorgen van drinken voor zowel de tegenstander als het eigen team bij 

thuiswedstrijd 
• Toezien dat alle spelers na de wedstrijd douchen  
• Toezien op juist gebruik van de kleedkamer  
• Wedstrijdformaliteiten afhandelen, zoals het doorgeven van de uitslag en vanaf JO13 

spelers per wedstrijd aanmelden in de KNVB wedstrijdzaken-app. 

Vaak worden de taken van de begeleider over meerdere ouders/verzorgers verdeeld. Ouders 
ondersteunen de begeleider bijvoorbeeld bij het maken van een rijschema, wasschema en bij 
het vlaggen van wedstrijden. Vele handen maken immers licht werk! Daarnaast zorgen 
ouders bij toerbeurt voor het transport naar uitwedstrijden en doen zij de teamwas. Welke 
taken u als ouder kunt en wilt doen wordt aan het begin van het seizoen besproken.  
 
Voor begeleiders is er een speciale begeleidersgids beschikbaar. Bovendien probeert Ter 
Leede de begeleider te ondersteunen door het organiseren van begeleidersavonden en staat 
de coördinator van de leeftijdscategorie altijd klaar voor het beantwoorden van vragen. 
Deze coördinator is de steun en toeverlaat voor de begeleiders van alle teams in de 
betreffende leeftijdscategorie.  
 
Interesse in het begeleiden van een team? We horen het graag! Aanmelden kan bij de 
coördinator van de betreffende leeftijdscategorie. De namen en contactgegevens zijn te 
vinden op https://terleede.nl/teams/jeugd/wie-doet-wat 
onder het kopje ‘Jeugdcoördinatoren’. 
 
  

https://terleede.nl/teams/jeugd/wie-doet-wat/
https://terleede.nl/teams/jeugd/wie-doet-wat/
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5. Trainingen 
 
Hoofdtrainers 
Wij streven ernaar om voor iedere leeftijdscategorie een gediplomeerde hoofdtrainer te 
hebben. De hoofdtrainer bij de JO6 tot en met JO13 is verantwoordelijk voor de trainingen 
van alle teams binnen de leeftijdscategorie. De namen en contactgegevens van de 
hoofdtrainers zijn te vinden op https://terleede.nl/teams/jeugd/wie-doet-wat/. 
  
Trainers 
De selectieteams vanaf de JO11 tot en met de JO19 worden getraind door assistent-trainers 
die worden aangestuurd door de hoofdtrainer. Zij hebben 3x per week training. De assistent-
trainers zijn meestal oudere jeugdleden of de ouders/verzorgers van een teamlid. 
 
De niet-selectieteams vanaf de JO11 hebben 2x per week training. De trainers zijn stagiairs 
van het ROC (Sportopleiding) en/of de ouders/verzorgers van een teamlid. De trainingen 
worden aangestuurd door de hoofdtrainer of een trainer van een professionele 
voetbalschool. 
 
Geïnteresseerd om trainer van een team te worden? Aanmelden kan bij de begeleider van 
het betreffende team of de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie. 
 
Tijden 
Alle trainingstijden voor de gehele vereniging zijn te vinden op: 
https://terleede.nl/programma-en-uitslagen/trainingen/. 
Op de site staat ook aangegeven als een training vanwege omstandigheden wordt afgelast. 
Houd de site dus in de gaten! 
 
Afzeggen 
Veel trainers doen het werk in hun vrije tijd, dan is het niet leuk als er weinig deelnemers 
voor de training zijn. Trainen hoort er dus gewoon bij. Een keer een training overslaan? Dat 
kan natuurlijk voorkomen. Geeft het wel even door in de begeleidersapp!  
 
Kleding 
Tijdens de training is alle sportkleding toegestaan. Scheenbeschermers en voetbalschoenen 
zijn verplicht. In de maanden oktober tot en met maart is het dragen van een lange 
trainingsbroek verplicht.  
 
Locaties 
Trainingen vinden plaats op het terrein van Ter Leede. In de winter trainen de Ukken in de 
zaal van Sporthal de Wasbeek. 
  

https://terleede.nl/teams/jeugd/wie-doet-wat/
https://terleede.nl/programma-en-uitslagen/trainingen/
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6. Wedstrijden 
 
Het uitgangspunt is dat kinderen in ieder geval vanaf 7 jaar deelnemen aan de Euroleague 
competitie. Afhankelijk van de voetbalontwikkeling bij de Ukken kan dit eerder plaatsvinden. 
De spelvorm, speeltijd en veldgrootte zijn verschillende per leeftijdscategorie. Dit staat in 
onderstaande tabel. 
 

Leeftijdscategorie Spelvorm Speeltijd Veldgrootte 

Euroleague 4x4 8 x 5 min. Achtste veld (20x30 m) 

JO8 6x6 2 x 20 min. Kwart veld    (30x42,5 m) 

JO9 6x6 2 x 20 min. Kwart veld    (30x42,5 m) 

JO10 6x6 2 x 25 min. Kwart veld    (30x42,5 m) 

JO11 8x8 2 x 30 min. Half veld       (42,5x64 m) 

JO12 8x8 2 x 30 min. Half veld       (42,5x64 m) 

JO13 11x11 2 x 30 min. Heel veld        

JO14 11x11 2 x 30 min. Heel veld 

JO15 11x11 2 x 35 min. Heel veld 

JO16 11x11 2 x 40 min. Heel veld 

JO17 11x11 2 x 40 min. Heel veld 

JO18 11x11 2 x 45 min. Heel veld 

JO19 11x11 2 x 45 min. Heel veld 

 

 
 
Programma en aanvangstijden 
Alle wedstrijden staan ruim van tevoren aangekondigd op www.voetbal.nl of in de app van 
voetbal.nl. Deze kunt u gratis downloaden op uw mobiele telefoon. 
De wedstrijden zijn ook terug te vinden op de site van Ter Leede bij Programma.  
 
Iedere wedstrijd wordt ook nog door de teambegeleider aangekondigd in de groepsapp. Dit 
gebeurt enkele dagen voor de wedstrijd. De teambegeleider vraagt of iedereen aanwezig is 
bij de wedstrijd.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.voetbal.nl/inloggen
https://terleede.nl/programma-en-uitslagen/programma/
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Verzamelen voor wedstrijden 
De begeleider geeft in de groepsapp de verzameltijd door.  
Verzamelen voor een uitwedstrijd is afhankelijk van de wensen van het team en de 
begeleider. Sommige teams verzamelen bij 30 tot 60 minuten voor aanvang van de wedstijd 
in de kantine van de tegenstander. Andere teams verzamelen eerst bij Ter Leede en 
vertrekken dan gezamenlijk ‘in colonne’ naar de tegenstander. Bij een uitwedstrijd zorgt de 
begeleider altijd voor vervoer voor iedere speler (via bijvoorbeeld een rijschema). 
 
Afmelden voor wedstrijden 
Afmeldingen voor wedstrijden moeten zowel aan de begeleider als aan de Ter Leede 
afschrijfdienst (afschrijven@terleede.nl) worden doorgegeven. Per mail afmelden kan tot 
uiterlijk donderdagavond 22.00 uur. Last minute afmeldingen kunnen vrijdagavond tussen 
19.00 en 20.00 uur telefonisch worden doorgegeven via  telefoonnummer 0252-210174. 
Zo kan er eventueel nog door de begeleider en met ondersteuning van de coördinatoren naar 
eventuele vervangers worden gezocht. 
 
Afgelastingen 
Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat de velden niet kunnen of mogen worden 
bespeeld. Dit leidt dan tot afgelasting van een specifieke wedstrijd. Zodra bekend is dat (een 
deel van) het programma is afgelast, wordt dit vrijwel onmiddellijk gepubliceerd op 
voetbal.nl, de voetbal.nl app en op de website wijzigingen (o.a. afgelastingen). Ook zal de 
teambegeleider het z.s.m. melden in de groepsapp. 
Ook hier geldt check regelmatig de website van Ter Leede en volg de groepsapp. 
  
Wedstrijdkleding 
Ter Leede voetbalt in een rood geel verticaal gestreept shirt, met zwarte broek en rood gele 
kousen. Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers is verplicht! 
 
Ter bevordering van een uniforme uitstraling geldt bij de Ter Leede jeugd een kledingplan. Dit 
betekent alle spelers ieder seizoen hun shirt en broek in bruikleen krijgen. Eénmalig ontvangt 
een nieuw lid namens de kledingleverancier een bon voor een paar voetbalkousen. Extra 
kousen kunnen ook in de winkel van  L.J. Sport worden aangeschaft. 
 
Door de samenwerking met de kledingsponsor (Autocentrum Beelen Lisserbroek) kunnen we 
de kosten voor de kleding laag houden: bij inschrijving eenmalig € 10,- en verder € 2,- per 
maand. Dit bedrag wordt – naast de contributie - jaarlijks in rekening gebracht. 
 
Bij L.J. Sport vindt u ook een aantal andere Ter Leede producten zoals tassen, windjacks en 
trainingspakken. Op vertoon van je lidmaatschapskaart ontvang je korting op je aankopen! 
 
Het is gebruikelijk dat de ouders/teamleden beurtelings de wedstrijdkleding van het hele 
team na de wedstrijd mee naar huis nemen om te wassen. De begeleider stelt hiervoor een 
wasschema op. 
 
 
 

https://terleede.nl/programma-en-uitslagen/wijzigingen/
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Ouders in de kleedkamer 
De Euroleague en JO8-speler hebben vaak nog hulp nodig bij het aan- en uitkleden. Bij 
oudere kinderen mogen ouders/verzorgers, vanwege de rust in de kleedkamer tijdens de 
teambesprekingen, niet in de kleedkamers aanwezig zijn.      
 
De wedstrijd 
Voorafgaand aan de wedstrijd bepaalt de teambegeleider de opstelling en bespreekt deze 
met het team. 
 
De spelers van beide teams schudden voor de wedstrijd handen met elkaar en wensen elkaar 
een prettige sportieve wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd schudden ze wederom handen 
(of een high five) om te bedanken voor de wedstrijd. 
 
Ouders/verzorgers langs de lijn 
Het is belangrijk en leuk voor iedere speler dat er aandacht is van mensen uit de directe 
omgeving tijdens het sporten. Vandaar het verzoek om regelmatig aanwezig te zijn bij de 
wedstrijden van uw kinder(en).  
 
De visie van Ter Leede is: laat de kinderen zoveel als mogelijk zelf het voetbalspel ontdekken! 
Stimuleren is prima maar laat de kinderen zelf hun eigen keuzes maken. Daar leren zij het 
meest van! Wij verwachten van alle ouders/verzorgers dat zij langs de lijn voorbeeldgedrag 
vertonen. Dit betekent o.a.: 
 

• Geef alleen positieve aanmoedigingen! 
 

• Geef geen (goed bedoelde) tactische en technische aanwijzingen, bijvoorbeeld over 
de opstelling en speelwijze. Dit is de taak van de teambegeleider/trainer. Kinderen 
raken hierdoor in verwarring (‘naar wie moet ik nu luisteren’). 

 

• Accepteer dat de teambegeleider/trainer de opstelling en de wissels bepaalt, ook al 
bent u het hier soms niet mee eens. Wij hopen en verwachten van ouders/verzorgers 
dat zij dit ook naar hun kinderen uitdragen. 

 

• Accepteer dat een scheidsrechter/spelbegeleider beslissingen neemt over het 
spelverloop en dat hij/zij ook fouten kan maken. Wij hopen en verwachten van 
ouders/verzorgers dat zij dit ook naar hun kinderen uitdragen. 
 

• Ga niet in discussie met ouders en/of speler van de tegenstander. 
 

• Niet roken en/of alcohol drinken langs de lijn. 
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Douchen 
Binnen Ter Leede geldt de regel dat alle spelers na de wedstrijd douchen. Wij hopen en 
verwachten van ouders/verzorgers dat zij deze hygiënische maatregel ook naar hun kinderen 
uitdragen. Voor meisjes tot en met JO9 levert gezamenlijk douchen vaak nog geen probleem 
op. Voor oudere meisjes in een gemengd team is een afzonderlijke kleedruimte beschikbaar.  
 
Uitslagen en competitiestand 
Op de site van voetbal.nl of in de app staan de uitslagen van de wedstrijden en de stand van 
ieder team in de competitie.  
 
Bij Onder 10 en jonger worden geen standen bijgehouden en zijn de uitslagen niet zichtbaar. 
Dit heeft te maken met het vergroten van het spelplezier van de pupillen. Het bijhouden van 
een competitie en toewerken naar een kampioenschap blijkt vooral van waarde en belang 
voor trainers, leiders en ouders. Dit kan leiden tot onnodige spanning en druk wat ten koste 
gaat van het spelplezier van het kind. De KNVB houdt wel de uitslagen bij om teams op het 
juiste niveau in te delen. 
 
 

7. Organisatie van de vereniging 
 
Jeugdcommissie 
Binnen het hoofdbestuur van de vv Ter Leede is er één lid speciaal verantwoordelijk voor alle 
jeugdzaken, de jeugdvoorzitter. Deze functionaris wordt bijgestaan door: 

• Secretaris/penningmeester 

• Coördinator PR en communicatie 

• Algemeen jeugdcoördinator: regelt samen met de coördinatoren per 
leeftijdscategorie de wedstrijdorganisatie.  

• Coördinator Voetbaltechnische zaken: verantwoordelijk voor o.a. de kwaliteit van 
trainingen en het selectiebeleid. 

• Scheidsrechterscoördinator  
 
Ook zijn er commissies/vrijwilligers voor een aantal ondersteunende zaken: 

• Commerciële zaken, vooral bedoeld om extra geld binnen te halen voor de vereniging 
zodat we leuke dingen met elkaar kunnen blijven doen. 

• Activiteiten, variërend van het Sinterklaasfeest tot de Voetbalvakantieweek.  

• Beheer en verzorging materialen 

• Beheer en verzorging kleding 

• Redactie website (coördinatie van alle jeugdpublicaties op de website) 

• Toernooien (zowel het organiseren van de eigen toernooien als het “plaatsen” van 
teams op toernooien van andere verenigingen). 
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Vrijwilligers 
Om onze vereniging draaiende te houden zijn we sterk afhankelijk van vrijwilligers. Hoewel 
hun aantal bij Ter Leede (nog) gunstig afsteekt bij veel andere verenigingen, hebben ook wij 
te maken met een oplopend tekort. Om die reden vragen wij ouders dan ook dringend om 
zich in te zetten voor vrijwilligerstaken. Denk hierbij aan: 
 

• Teambegeleider 

• Hulptrainer 

• Gastvrouw 

• Barmedewerker 

• Onderhoudswerk aan onze accommodatie 

• Organisatorische taken  
 

De beschikbare vrijwilligerstaken zijn te vinden op Ter Leede vacatures. Ook kunt u contact 
opnemen met de vrijwilligerscoördinatoren via vrijwilligerscommissie@terleede.nl  
 
Laten we met elkaar voorkomen dat er te veel werk op de schouders van te weinig mensen 
te recht komt, want ‘Ter Leede, dat zijn wij allemaal!’ 
 
Verder is het voor de kinderen en voor de vereniging belangrijk én wenselijk dat de ouders 
betrokken zijn bij hun voetballende kind. Deze betrokkenheid kun je als ouder natuurlijk ook 
tonen door met regelmaat als supporter langs de lijn te staan!  

https://terleede.nl/vereniging/overige-informatie/vacatures/
mailto:vrijwilligerscommissie@terleede.nl
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8. Overige zaken 
 
Zoekgeraakte spullen 
Iedere week blijven er spullen achter in de kleedkamers. Gevonden voorwerpen zijn deze de 
eerste weken terug te vinden in de jeugdcommissie kamer, het tassenrek in de gang bij de 
toiletten of de garderobe van de kantine. 
 
Waardevolle spullen 
Neem liever geen waardevolle spullen mee naar de voetbal. Laat zeker geen waardevolle 
spullen in de kleedkamer liggen. Geef deze bijvoorbeeld af bij de begeleider van het team. Of 
doe de waardevolle (kleine) spullen in één van de houten kistjes die in de kleedkamer staan. 
De kistjes kunnen bij de bar worden afgegeven waar er door de medewerkers goed op gelet 
wordt. Met het tonen van het ontvangen muntje wordt het kistje weer terug gegeven. 
 
Clubgebouw 
Onze accommodatie bestaat uit een clubhuis met ruime voorzieningen, een bestuurskamer, 
een sponsorhome, een jeugdbestuur kamer, massageruimte, fitnessruimte, kleedkamers 
voor spelers en kleedkamers voor de scheidsrechters. Bij de ingang van onze accommodatie 
vindt u een plattegrond, waarop alle velden, kleedkamers en andere voorzieningen staan 
aangegeven. 
 
Rookbeleid 
Bij de vereniging bestaat een rookbeleid, dat kort en simpel is: In het gehele clubhuis, dus 
ook in de kleedkamers en vergaderruimtes wordt niet gerookt. Ook verzoeken wij iedereen 
om niet te roken op de velden. 
 
Vertrouwenscontactpersonen  
Ter Leede wil een veilige omgeving bieden, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en 
zich thuis voelt. Om dit te handhaven zijn verschillende gedragsregels opgesteld en verankerd 
in ons Huishoudelijk reglement. 
 
We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend en ongewenst gedrag zoals o.a. 
pesten, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. De praktijk binnen diverse 
sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij 
grensoverschrijdend en ongewenst gedrag niet voorkomen kon worden. Dat is dan ook één van 
de redenen waarom Ter Leede een aantal vertrouwenscontactpersonen (VCP) heeft 
aangesteld. De namen en contactgegevens staan op  Ter Leede vertrouwenscommissie 
 
Daarnaast hebben alle vrijwilligers die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overlegd. 

https://terleede.nl/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-20-Huishoudelijk-reglement-vv-Ter-Leede-versie-28.pdf
https://terleede.nl/vereniging/vertrouwenscommissie/

