
 
 
Welkom bij  C.V.V.O.  
 
Hartelijk welkom bij onze club en fijn dat je je als vrijwilliger voor onze prachtige voetbalvereniging wilt gaan 
inzetten als leider en/of trainer. Zoals bekend draait onze vereniging op de welwillende inzet van vele 
vrijwilligers, en mede dankzij jouw inzet maken vele handen hier licht werk. 

 

1. Het Begin 

Alle begin is moeilijk en vergt enige gewenning, maar we hopen dat je uiteindelijk veel voldoening uit 
dit vrijwilligerswerk mag putten en dat je bovenal veel voetbalplezier met de kleinere of grotere, 
getalenteerde of minder getalenteerde voetballers (m/v) zult gaan beleven. Via onderstaande 
punten zullen we je proberen enigszins wegwijs te maken met het reilen en zeilen binnen CVVO.  

2.  Groepsapp 
 
Allereerst is het handig om als leiders/trainers een groepsapp van je team (ouders/verzorgers, trainers, 
leiders en zo mogelijk spelers zelf) aan te maken, zodat er met iedereen kan worden gecommuniceerd 
over : 

- Trainingen die wel/niet doorgaan 

- Wedstrijden: aanvangs- en vertrektijden, rij- en was schema’s , evt. afgelastingen 

- Andere zaken rondom het team : afmelding van spelers voor training/wedstrijd etc. 
Lijsten met alle contactgegevens van je team(s) worden je via het jeugdbestuur/coördinatoren verstrekt. 

 
 
3.  Wedstrijdtenues 
 

Wedstrijden worden gespeeld in het tenue van C.V.V.O (Wit shirt met blauwe baan, blauwe broek en sokken). 
Deze tenues voor de teams worden verzorgd door het kledingfonds, en aan het begin van het seizoen per 
team in een tas in de teamlocker geplaatst. Het verdient de voorkeur dat  alle shirts, broekjes en sokken bij 
elkaar worden gewassen, zo voorkomen we kleurverschillen en zoekraken. Nadere info omtrent het 
kledingfonds is te vinden op onze website : https://www.cvvo.nl/kledingfonds/.  Voor het geval dat bij 
thuiswedstrijden de tenues van de tegenstanders te weinig onderscheidend zijn liggen er reserveshirts in de 
kasten in de oude bestuurskamer. 



 4. Materialen  

Alle benodigde wedstrijd- en trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, aanvoerdersband, fluit, bidons, 
teamtas etc.) worden aan het begin van ieder seizoen in de afsluitbare teamlockers in de ballenhokken 
geplaatst . Dit “verenigingskapitaal” wordt aan het einde van het seizoen dan ook weer compleet en wel in de 
lockers terugverwacht, wees dus zuinig op het jou toevertrouwde materiaal. De lockercodes worden ieder 
seizoen voor elk team aangepast en via het bestuur uitsluitend aan leiders en trainers van het betreffende 
team verstrekt.  

Aanspreekpunten voor ontbrekende/defecte materialen : Siebolt van der Bijl via sieboltvanderbijl@home.nl 
of Richard van der Zwaag via wega22@hetnet.nl  

5. Trainingsschema 

De JTC stelt, daarbij zoveel als mogelijk rekening houdend met de wensen van de trainers, een 
trainingsschema op. Zie hiervoor https://www.cvvo.nl/sportzaken/ . Indien noodzakelijk wordt er een 
slechtweer-schema ingevoerd, waarbij de trainingsfrequenties worden beperkt omdat er dan alleen op 
kunstgras kan worden getraind.  

6.   VTON 
Als hulpmiddel voor het samenstellen van een training kan via het bestuur een inlogcode voor de trainingsapp 
VTON worden verstrekt, waarbij de gebruiker een app op zijn/haar mobiel kan installeren om dan per week 
opbouwend een goede training te kunnen verzorgen, compleet met aanwijzingen en demo-filmpjes. Ook is het 
mogelijk hier toe te spitsen op technisch/tactische zaken die in de wedstrijden (nog) niet goed liepen. 
Inlogcodes VTON zijn verkrijgnaar via de betreffende technisch coordinatoren. 

7.  “Bedrijfskleding” 
Om als vereniging uniform naar buiten te treden en om –met name bij uitwedstrijden herkenbaar als CVVO-
teamstaf te zijn- kun je de beschikking krijgen over een CVVO-vest en een winddicht CVVO-jack in bruikleen. 
De uitgifte hiervan vindt plaats via Siebolt van der Bijl  sieboltvanderbijl@home.nl of via Richard van der 
Zwaag via wega22@hetnet.nl  

 8.  App Voetbal.nl 

Voor alle voetballiefhebbers eigenlijk een must om op je telefoon te hebben. 
Voor meer informatie verwijzen we je naar onze website : https://www.cvvo.nl/voetbalnl/ 

9.  App wedstrijdzaken KNVB / Verwerking uitslagen 
De wedstrijduitslagen worden tegenwoordig digitaal verwerkt met behulp van het MDWF (Mobiel Digitale 
Wedstrijdformulier). Na afloop van de wedstrijd dient de uitslag te worden doorgegeven in de bestuurskamer. 
Deze wordt vervolgens door een bestuurslid van dienst ingevoerd en is dan vrijwel meteen zichtbaar in de app 
voetbal.nl. In bepaalde gevallen vult de scheidsrechter zelf de uitslag in en kan hij/zij  voorafgaand de 
spelerspassen digitaal controleren.  

Aan het begin van het seizoen voegt de ledenadministratie de spelers toe aan het team waarin ze actief zullen 
zijn. Vanaf de categorie O13 dien je voor de wedstrijd te controleren of deze volledig is, eventueel kun je 



geblesseerde /afwezige spelers verwijderen en gastspelers eenmalig toevoegen, maar let op, de app 
controleert of de speler qua leeftijd en categorie wel ingezet mag worden.  

Voor de JO9 en lager worden er helaas geen standen bijgehouden, volgens de KNVB is de competitie hier geen 
doel, maar een middel om het voetbal te ontwikkelen. 

De JO 7 speelt nog niet in de KNVB-competitie, maar in de onderlinge ZWH (Zuid West Hoek) –competitie. De 
uitslagen van deze wedstrijden worden via Wiebe van de Lageweg (wiebe@vandelageweg.nl) aan de ZWH-
commissie doorgegeven 

Uiteraard is het te allen tijde zaak om je voorafgaand aan de wedstrijd  even in de bestuurskamer te melden 
(geldt ook voor de tegenstanders) en na afloop de uitslag van de gespeelde wedstrijd ook even door te geven in 
diezelfde bestuurskamer. 

10. Wedstrijden/ begeleiding 

Bij jeugdwedstrijden van de JO11 en lager kan het voorkomen dat de staf/ouders wordt gevraagd om als 
scheidsrechter/spelbegeleider te fungeren, vanaf de JO 13 (grootveld) is ons streven om daarvoor een 
beschikbare clubscheidsrechter aan te stellen, maar ook hier kan de ouders/staf worden gevraagd als 
scheidsrechter te willen fungeren en sowieso altijd een vlagger beschikbaar te hebben. 

11. Toernooien 
Bij CVVO streven we er naar dat de jeugdteams tijdens de winsterstop deelnemen aan het eigen mixtoernooi in 
de zaal en aan het ZWH zaalvoetbaltoernooi (2-3 rondes op de zaterdagen) en aan het einde van de competitie 
in april/mei/juni nog aan een veldtoernooi.    

 
12. Gebruik en regels kunstgrasveld 
Sinds de zomer van 2018 heeft CVVO de beschikking over een kunstgrasveld, en los van de voor – en 
tegenstanders van kunstgras biedt een dergelijk veld natuurlijk veel extra mogelijkheden, met name bij slecht 
weer. In principe is besloten dat we dit veld bij voorkeur voor de half- en kwartveld wedstrijden gebruiken, 
dus voor de JO 7 t/m JO11.  

Tijdens de wedstrijden is ons kunstgrasveld, waarop we zuinig willen en moeten zijn, alleen te betreden door 
spelers, scheidsrechters en de teamstaf. Uitdrukkelijk verzoeken we erop toe te zien dat de ouders en 
andere supporters achter het hek blijven en ook dat er geen etenswaren, koffie of limonade op dit veld wordt 
genuttigd. Roken is hier uiteraard ook niet toegestaan, en bovendien een slecht  voorbeeld voor onze jonge 
voetballers. 

13. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, 
essentieel. Om die reden staat beleid rond Seksuele Intimidatie bij vv CVVO hoog op de agenda. Ongewenst 
gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt.  

Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang 
dat de verenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed 
beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.  

Op de ledenvergadering is het besluit genomen dat met ingang van seizoen 2017/2018 een ieder die met 
minderjarigen binnen vv C.V.V.O. te doen heeft, verplicht is om een Verklaring Omtrent Gedrag te hebben. Het 
gaat dan om leiders, trainers, begeleiders, organisatoren van jeugdtoernooien etc.. Nieuwe leiders/trainers bij 
C.V.V.O ontvangen een mail met een link waarmee ze een VOG  dienen aan te vragen. Hieraan zijn géén kosten 
verbonden. Meer informatie vind je op onze website : https://www.cvvo.nl/v-o-g-verklaring/ 



14. Pupil van de week 

 Spelertjes in de categorie JO 7 t/m 9 kunnen zich aanmelden om een keer pupil van de week te zijn bij een 
thuiswedstrijd van CVVO 1. Een hele spannende en leuke ervaring, lijkt het je speler(s) leuk om ook Pupil van 
de Week te zijn meld ze dan aan via pupilvandeweek@cvvo.nl dan nemen we zo snel mogelijk contact met je 
op. 

Dit was in het kort wat algemene informatie over CVVO. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn 
dan kun je ons altijd benaderen. Wij wensen je alvast heel veel voetbalplezier met het team en bij CVVO. 
 
 
Met sportieve groet, Jeugdcommissie  vv  C.V.V.O. 
 
 
 

 


