
 

 

 

 
Welkom bij  C.V.V.O.  
 
Uw zoon/dochter wil graag voetballen bij C.V.V.O. en daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee.                       
Een heleboel informatie is terug te vinden op onze website www.cvvo.nl. Daarnaast willen we u 
hieronder toch nog wat extra informatie geven over hoe één en ander bij C.V.V.O. in zijn werk gaat. 

 
1. PROEFPERIODE 
 

Voor de aanmelding tot lidmaatschap mag een speler 3 keer komen proeftrainen om te kijken of 
hij/zij het leuk vindt. Na deze 3 keer kunt u dan bepalen of hij/zij lid wordt. Aanmelden voor het 
lidmaatschap kan via de website van C.V.V.O. : https://www.cvvo.nl/club_aanmelden/ 

2. BELANGRIJKE BENODIGDHEDEN OM TE KUNNEN VOETBALLEN 

- Voetbalschoenen 
- Sportkleding: trainingspak, voetbalsokken, korte broek en shirt. 
- Scheenbeschermers: Om letsel te voorkomen heeft de KNVB alle leden van voetbalclubs 

verplicht gesteld  scheenbeschermers te dragen. Dit geldt voor zowel de wedstrijden als voor de 
training! Als club zien wij er strikt  op toe dat alle leden zich hieraan houden. 



 

 

3. WEDSTRIJDTENUES 

Wedstrijden worden gespeeld in het tenue van C.V.V.O. , een wit shirt met blauwe baan, blauw 
broekje en blauwe sokken. De tenues voor de teams worden verzorgd door het kledingfonds. Ze 
worden aan het begin van het seizoen in de tas in de teamlocker geplaatst. Het verdient  de 
voorkeur om alle shirts, broekjes en sokken per team bij elkaar te wassen, zo worden 
kleurverschillen, het  zoekraken en/of het vergeten van de kleding voorkomen. Nadere info 
omtrent het kledingfonds is te vinden op onze website : https://www.cvvo.nl/kledingfonds/ . 

4. INDELING TEAMS PER LEEFTIJDSCATEGORIE (peiljaar seizoen 2019/2020) 
 

Op basis van het geboortejaar van uw zoon/dochter wordt hij/zij ingedeeld in een leeftijdscategorie. 
De naamgeving is sinds twee jaar door de KNVB aangepast. Pupilen en junioren heten voortaan ‘JO’. 
Dit is de afkorting ‘Jeugd(competitie) Onder’. Hier wordt vervolgens de leeftijd aan gekoppeld. Voor 
meisjesteams geldt echter een uitzondering. Bij deze teams wordt er een ‘M’ van Meisjes gebruikt 
i.p.v. een ‘J’. Dit geldt overigens nog niet voor de jongste categorieën, deze zijn in principe gemengd. 
Vaak wordt bij gemengde teams, zeker bij de oudere jeugd een G (gemengd) achter de 
teambenaming geplaatst, zo kan de tegenstander bij uitwedstrijden hier bij de indeling van de 
kleedruimtes rekening mee houden.  

Jeugd    Geboortejaar  Meisjes   

JO7        2013 en 2014   (Kabouters) 
JO8 2012 
JO9        2011  
JO11      2010 en 2009    MO11  2009 - 2010 
JO13      2008 en 2007    MO13  2008 - 2007 
JO15      2006 en 2005    MO15  2006 - 2005 
JO17      2004 en 2003  MO17  2004 - 2003 
JO19   2002 en 2001 

5. AANMELDING HALVERWEGE HET WEDSTRIJDSEIZOEN. 
 

CVVO doet elk seizoen erg haar best om spelers in te delen in een team in een passende categorie. 
Dit doen we op basis van het niveau en een maximaal aantal spelers per team zodat een team niet 
teveel wisselspelers heeft. Spelers die halverwege het seizoen lid worden kunnen daarom niet altijd 
meteen in een team worden geplaatst om de simpele reden dat alle teams al vol zitten. Deze nieuwe 
spelers trainen de eerste periode dan enkel mee met een team, maar spelen dan nog geen 
wedstrijden! 



 

 

 
6. NIEUWE SPELVORMEN 
De KNVB heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek geconstateerd dat de huidige spelvormen 
niet goed aansluiten bij  het spelplezier en de ontwikkeling van onze spelers. Daarom heeft de KNVB 
besloten het pupillenvoetbal te moderniseren. Deze veranderingen zijn in stappen doorgevoerd.  Zo 
spelen kinderen onder 8 jaar (JO8) en onder 9 jaar (JO9) hun wedstrijden al op een kwart veld en in 
teams van 6 tegen 6 spelers. Hierdoor kwamen ze vaker aan de bal, kunnen ze meer dribbelen, 
schieten, samenspelen en scoren. De kinderen onder 10  en 11 jaar (JO11) spelen op een half veld in 
teams van 8 tegen 8 spelers.  

Overigens spelen de kinderen onder de 7 jaar (JO 7) nog niet in de KNVB competitie, maar in de ZWH 
(ZuidWestHoek) in teams van 6 tegen 6 op een kwart veld. 

7. MEISJESTEAMS EN MEISJES COMPETITIES 
Afhankelijk van het aantal beschikbare meisjes in een leeftijdscategorie kan er voor worden gekozen 
om een speciaal meisjesteam samen te stellen in de MO 11, MO 13 of MO 15 categorie. Voor de 
jongste categorieën heeft de KNVB geen speciale meisjes competities. Deze zijn er dus wel vanaf de 
categorie MO11. Tot die tijd spelen ze in een competitie met jongens- of gemengde teams.  

8. PRESTATIETEAMS EN TEAMINDELINGEN 
Binnen alle leeftijdscategorieën delen we de teams in op het juiste niveau van de spelers. Dit doen 
we met de grootst  mogelijke zorg en altijd in het achterhoofd houdend het plezier van de jongens 
en meiden. Binnen  C.V.V.O. is altijd de ambitie geweest om met de prestatieteams minimaal in de 
hoofdklasse van de betreffende categorie te kunnen gaan spelen. Dit doen we met behulp van een 
beoordelingssysteem en de technisch coördinatoren. Op basis van de informatie van deze 
onafhankelijke technische coördinatoren maken de mensen van Technische Commissie, samen met 
de professionele trainers de teamindelingen voor het nieuwe seizoen. 

9. LEEFTIJDSCOÖRDINATOREN (LC) 
Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen coördinator. De leeftijdscoördinatoren zijn het aanspreekpunt 
voor de ouders en de leiders van de teams uit zijn of haar leeftijdscategorie. Aanmelden voor een 
proefperiode kan via deze persoon. Hieronder vind u een overzicht van alle huidige coördinatoren. 

De leeftijdscoördinatoren van C.V.V.O. zijn: 

JO6  (Kabouters)             Alex Voerman  
JO7 ,  JO8 en  JO9              Marjolein Bakker    
JO11                                                                                        vacant                             
JO13                                                                                        vacant  
JO15                                                                                        Johan Kok  
JO17  -  JO19                                                           Piet Meilema  
Coördinator damesvoetbal                                               Femke Berg 

 

 
  
  
  



 

 

Wilt u een vraag stellen of met ons in contact komen, stuur uw mail dan naar 
ledenadministratie@cvvo.nl t.a.v. de betreffende Leeftijdscoördinator, dan nemen wij contact met 
u op. 

Het voetbaltechnische hart van C.V.V.O. wordt gevormd door de Jeugd Technische Commissie 
(JTC). De JTC stelt voor elke leeftijdscategorie ook een technisch coördinator aan. De JTC is mede 
verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en  uitvoeren van het technisch (jeugd-)beleid van de 
club. De JTC is daarnaast verantwoordelijk voor de trainingen en ook het aanspreekpunt voor de 
trainers van zijn of haar categorie. De JTC heeft nauw contact met de technisch coördinatoren en 
stelt op basis daarvan ook de teams samen.  

De technisch coördinatoren van C.V.V.O. zijn:  

   
JO7  t/m  - JO9        vacant   
JO11        Hedzer Bergstra   
JO13        Tjalling de Poel  
JO15        Michel Meijer  
JO17  en hoger        Piet Meilema  

 
10. CONTRIBUTIE 

Zoals iedere vereniging moet ook de schoorsteen bij C.V.V.O. blijven roken, en verwijzen 
we je voor alle ins en outs rondom de contributie naar onze website 
https://www.cvvo.nl/contributiebedragen/  

11. SPONSORING 

Naast inkomsten van leden, donateurs en kantine is er nog een belangrijke groep die het 
mogelijk maakt  dat o.a. uw zoon of dochter goed gefaciliteerd kan worden en wij de 
contributie op een betaalbaar niveau  kunnen houden.  Die groep dat zijn onze 
sponsoren. Heeft /kent u een bedrijf of werkt u in een bedrijf dat onze  club zou willen 
sponseren? Neemt u dan even contact op met onze sponsorcommissie. Dit kan door een 
email  te sturen naar sponsoring@cvvo.nl.  

12. VRIJWILLIGERS INZET 

Als laatste punt, maar misschien wel het belangrijkste hebben we de vrijwilligers staan, 
want zonder alle vrijwilligers kan een club simpelweg niet scoren! CVVO is een club van 
en voor iedereen! We zijn inmiddels een club geworden van ruim 600 leden waarvan 300 
jeugdleden. Leden die allemaal voetballiefhebber zijn en bij CVVO een warme plek vinden 
om van hun favoriete spelletje hetzij binnen de lijnen, hetzij langs de lijn te kunnen 
genieten.  



 

 

Of het nu gaat om werkzaamheden in de kantine, om  onderhoudswerk, begeleiding van 
teams of een functie in het bestuur. We willen alle ouders/verzorgers van leden actief 
betrekken bij de noodzakelijke vrijwilligersactiviteiten.  Het kan zijn dat u hobbymatig of 
professioneel over bepaalde kwaliteiten beschikt waar CVVO op bepaalde momenten 
behoefte aan heeft. U kunt zich aanmelden bij een van onze  coördinatoren of een mail 
sturen naar vrijwilligers@cvvo.nl 

Indien u zich door bijvoorbeeld privé-omstandigheden niet voor genoemde vrijwilligers 
werkzaamheden kunt vrijmaken is er de mogelijkheid/plicht om deze jaarlijks af te kopen 
door een betaling van 50,00 euro, die de vereniging dan kan gaan gebruiken om betaalde 
krachten voor deze werkzaamheden in te gaan huren.   

Dit was in het kort wat algemene informatie over CVVO. Heeft u naar aanleiding hiervan nog 
vragen dan kunt u ons altijd benaderen. Wij wensen uw zoon/ dochter heel veel voetbalplezier bij 
CVVO. 
  
Jeugd Commissie  CVVO 

 

 

 


