Informatiefolder nieuwe leden
Welkom bij V.V. Viola!
Wat leuk dat je interesse hebt in V.V. Viola! In deze informatie folder staat alle informatie die
je nodig hebt als je lid wilt worden bij Viola. Ook staat er veel informatie op onze website
www.vvviola.nl. Wanneer je nog vragen hebt na het lezen van deze folder kun je gerust
even bellen of mailen met de ledenadministratie of iemand van de jeugdcommissie. Ook ben
je altijd welkom om langs te komen op ons sportpark “Alpheim”. Op zaterdag is er altijd wel
iemand aanwezig om je vragen te beantwoorden.
Nogmaals welkom bij V.V. Viola en wij wensen je een fijne en sportieve tijd bij ons toe!
Algemene gegevens
V.V. Viola
Sportpark Alpheim
Speelveld 3
5131 AW Alphen (NB)
Tel. 013-5081825
Postbus 28, 5130 AA Alphen (NB)
Over V.V. Viola
V.V. Viola is van oudsher een dorpsvereniging waarbij naast het willen winnen (presteren) de
gezelligheid kenmerkend is. Ook willen we graag te boek staan als een ‘nette’ vereniging;
respect onderling en naar derden staat bij ons hoog in het vaandel. En dat willen we graag
zo houden. Viola is een vereniging waarbij en waarbinnen geen onderscheid gemaakt wordt
of mag worden naar ras, sekse of overtuiging. In al haar activiteiten streeft V.V. Viola ernaar
een continue, duurzame kwaliteit te realiseren. Het bieden van een plezierige omgeving staat
daarbij voorop. en heeft een hogere prioriteit dan het bereiken van het hoogste sportieve
niveau. Hetgeen overigens niet wegneemt dat het bereiken van een zo hoog mogelijk
sportief niveau niet nagestreefd kan en zal worden, sterker nog: wij zijn ervan overtuigd dat
die plezierige omgeving de basis is voor het verbeteren van de sportieve prestaties (en
omgekeerd!).

Wat heb ik allemaal nodig?
Als je gaat voetballen heb je uiteraard de juiste spullen nodig. Drie items zijn verplicht:
1. Voetbalschoenen
Draag tijdens trainingen en wedstrijden altijd voetbalschoenen met noppen.
2. Scheenbeschermers
Vanwege het risico op blessures ben je altijd verplicht om scheenbeschermers te dragen.
3. Voetbalsokken
Bij Viola dragen we blauwe voetbalsokken. Deze zijn te verkrijgen achter de bar bij Viola
of in elke sportzaak. Tijdens de training maakt de kleur sokken niet uit, tijdens
wedstrijden zijn blauwe sokken verplicht.

Naast deze verplichte onderdelen zijn er meer dingen die handig
zijn om aan te schaffen. Tijdens de trainingen draag je een Tshirt, korte broek en voetbalsokken. Voor de koudere periode en
op wedstrijddagen is een trainingspak aan te bevelen. Vergeet
ook geen flesje of bidon met drinken mee te nemen. Via de
website zijn diverse kledingstukken zoals trainingspak, shorts,
shirts en tassen tegen aantrekkelijke prijzen te bestellen. Ga
hiervoor naar de webshop op www.vvviola.nl.
Verschillende kleding te bestellen bij Viola

Tijdens de wedstrijden draag je een Violatenue. Het Violatenue bestaat uit een shirt en
bijbehorende broek. Voor keepers is een keepersshirt met bijbehorende lange en korte broek
beschikbaar. Dit tenue wordt door de vereniging c.q. shirtsponsor ter beschikking gesteld en
na gemiddeld 5 jaar vervangen. Voetbalsokken behoren niet standaard tot het tenue en
worden door de spelers zelf aangeschaft. Het is verplicht te spelen in blauwe Viola-sokken.
Viola biedt deze sokken ter verkoop aan. Deze zijn verkrijgbaar in de kantine.
Keeperhandschoenen worden bij aanschaf c.q. vervanging van het tenue eenmalig door de
vereniging ter beschikking gesteld. Alle teams beschikken over shirtreclame. Bij toerbeurt zal
de kleding door 1 van de ouders worden gewassen volgens de wasvoorschriften die
aanwezig zijn in de tas. De begeleider van het team zal dit coördineren. Na elke wedstrijd
wordt er bij Viola of de uitclub gedoucht. Zorg daarom voor een sporttas met slippers,
shampoo, handdoeken en schone kleding.

Leeftijden en teams
De leeftijd van een speler is bepalend voor het
team waarin hij of zij speelt. De speelduur van
een wedstrijd is afhankelijk van de leeftijd van de
spelers.
De ‘J’ in de teamnaam staat voor ‘jongens’. De
‘o’ staat voor ‘onder’. Het cijfer achter deze
combinatie staat voor de leeftijd. Zo wordt Jo19
uitgesproken als ‘jongens onder de negentien’.
‘MP’ staat voor ‘Minipupillen’.

Er zijn verschillende teams bij Viola:
Jo19 16 - 18 jaar, speelduur 2x 45 minuten
Jo17 14 - 15 jaar, speelduur 2x 40 minuten
Jo15 13 - 14 jaar, speelduur 2x 35 minuten
Jo13 11 - 12 jaar, speelduur 2x 30 minuten
Deze teams spelen op een groot veld met een team van 11 spelers.
Jo11 9 - 10 jaar, speelduur 2x 25 minuten
Jo9
7 - 8jaar, speelduur 2x 20 minuten
Jo7
6 Jaar, speelduur 2x 20 minuten
Deze teams spelen op een half veld met een team van 7 spelers.
MP
5 jaar, geen officiële wedstrijden.
Deze teams krijgen alleen training of in
overleg met ouders en de club 4 tegen 4
wedstrijdjes.
De vaste wedstrijddag is de zaterdag.
Incidenteel kunnen wedstrijden op een
doordeweekse avond voorkomen.
Trainingen worden op verschillende
doordeweekse dagen gegeven. Het
rooster kun je vinden op www.vvviola.nl.

Proeftraining voor groep 3&4 van de basisschool

Teamindeling
Als basis voor de teamindeling is als eerste de leeftijd bepalend. Op basis van geboortejaar
kan al een indeling worden gemaakt naar leeftijdscategorie. Afhankelijk van het aantal
kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep zal dan een indeling worden gemaakt door de jeugd
technische commissie (TC), trainers en begeleiders. Hierbij wordt, naast leeftijd, gekeken
naar school/vriendjes of vriendinnetjes, inzet en voetbalvaardigheid.
In de winterstop kan het noodzakelijk zijn de teams opnieuw in te delen door nieuwe
aanmeldingen, blessures en andere niet vooraf in te schatten redenen.
Indien een kind lid wordt na de zomer of winterstop kan het voorkomen dat hij of zij nog niet
direct kan worden ingedeeld bij een team. Uiteraard kan er gewoon worden meegetraind!

Meisjes- en Damesvoetbal
Dat voetbal niet puur een mannensport is bewijst de
opkomst van het meisjes- en damesvoetbal binnen
onze vereniging. Meisjes voetballen als het kan in een
meisjesteam. Indien er onvoldoende meisjes zijn voor
een apart meisjesteam worden ze ingedeeld bij een
jongensteam. Bij Viola zijn er meerdere meisjes- en
damesteams. Zie hiervoor de website.

Meidenteam kampioen!

Aanwezigheid en vervoer
Het is natuurlijk gebruikelijk dat iedereen op tijd aanwezig is voor de wedstrijden. Voor
thuiswedstrijden is het gebruikelijk om een half uur voor de wedstrijd aanwezig te zijn. Bij
uitwedstrijden is dit ongeveer een uur voor aanvang van de wedstrijd. Voor uitwedstrijden
wordt er door de leiders een zogenaamde rijlijst gemaakt. Elke ouder wordt hierop ingedeeld.
Ruilen kan onderling of in overleg met de leiders.
Als je als ouder met een kind meegaat in de kleedkamer om hem of haar te helpen met
aankleden vragen wij om de kleedkamer uiterlijk een kwartier voor aanvang van de wedstrijd
te verlaten, zodat de begeleiders en spelers zich op de wedstrijd kunnen voorbereiden. Het
is niet gebruikelijk dat ouders in de rust meegaan naar de kleedkamer.

Afmeldingen en afgelastingen
Bij ziekte of verhindering vragen wij om zo spoedig mogelijk af te melden bij de leiders. Doe
dit bij voorkeur telefonisch en niet per mail. Vergeet dit niet omdat je anders je hele team
kunt benadelen!
De KNVB kan het hele amateurvoetbal landelijk of per
district afgelasten. Dit staat dan vanaf vrijdagavond
18.00 uur op teletekst pagina 603. Als er achter Zuid I
een X staat zijn onze wedstrijden afgelast. Alleen Viola
1 en Viola VR1 vallen onder de A categorie, alle
overige teams zijn categorie B. Het kan ook voorkomen
dat de verenigingen zelf de velden niet geschikt vinden
om op te voetballen. Houd daarom ook de website
goed in de gaten. Afgelastingen worden hierop zoveel
mogelijk vermeld.
De trainingen gaan in principe altijd door. Ook bij regen
en ander slecht weer. Alleen als de
weersomstandigheden dusdanig zijn dat het gevaarlijk
is om te gaan trainen worden de trainingen afgelast.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onweer, zware storm of
bij vorst. Dit wordt aangeven op de website of door de
betreffende trainers. Omdat dit voor de verschillende
leeftijdsgroepen kan verschillen kan het dus voorkomen
Een van de vele activiteiten: penaltybokaal
dat andere groepen wel (aangepast) trainen.
(Ongevallen)verzekering
Alle bij de KNVB ingeschreven voetballers/vrijwilligers vallen onder de collectieve
ongevallenverzekering van de KNVB. Let wel: het betreft hier een aanvullende beperkte
collectieve verzekering, aanvullend op de eigen verzekering! De verzekering dekt de
gevolgen van ongevallen, welke de spelers/vrijwilligers tijdens wedstrijden, trainingen en
andere clubactiviteiten overkomen. In de bovenstaande gevallen kan hierop een beroep
worden gedaan.
Viola aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane zaken. Nadrukkelijk willen we
de ouders vragen hun kinderen geen waardevolle spullen mee te laten nemen naar het
sportpark. Laat deze zoveel mogelijk thuis of geef ze in bewaring bij trainer of leider, laat ze
zeker niet achter in de kleedkamers. Zorg dat de meegebrachte fietsen goed afgesloten in de
rekken geplaatst worden.

Pesten
Pesten is iets wat binnen onze
vereniging niet wordt
geaccepteerd. Indien je merkt dat
een kind slachtoffer is van geregeld
pesten vragen wij om dit aan de
leiders of TC door te geven zodat
wij kunnen bekijken hoe dit kan
worden aangepakt. Wij kunnen en
willen niet toezien hoe
enthousiaste kinderen onze
vereniging verlaten door
ontoelaatbaar gedrag van anderen.

Bij Viola werken we samen!

Ouders langs de lijn
Ouders hebben een belangrijke bijdrage aan
sportiviteit en respect. Bij Viola vinden we deze
twee zaken het belangrijkst tijdens het
voetballen. Daarom vragen we ouders dit ook uit
te stralen. Hier hebben we vijf tips voor:
1. 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 leer je kinderen dat
plezier voorop staat.
2. Moedig aan, maar coach niet mee
Hoe goed bedoeld ook, aanwijzingen geven is
Respect en plezier langs de lijn!
verwarrend en afleidend. Laat dat aan de
coach over.
3. Teamsport? Moedig alle kinderen aan!
Niet alle ouders zijn erbij of kunnen erbij zijn. Sporten doe je samen.
4. Geef zelf het goede voorbeeld
Houd je mond tegen de scheidsrechter. Wij moeten de kinderen leren dat een
scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan.
5. Laat je kind zijn sport zelf beleven
Zelf het eerste nooit gehaald en is het nu je missie dat je kind het wél haalt? Laat je kind
zélf aangeven hoe intensief en hoog het wil sporten.
Bron: http://grootenklein.nl/sportiviteit-en-respect-vijf-toptips-voor-langs-de-lijn/

Supporters langs de lijn bij Viola

Spelerspas en wedstrijdzaken app
Zodra een speler 11 jaar is en dus op groot veld gaat voetballen, mag hij of zij alleen
voetballen als hij of zij in het bezit is van een spelerspas. De spelerspas is in het leven
geroepen door de KNVB om te voorkomen dat spelers die te oud zijn in een lagere
leeftijdscategorie meedoen en om ander misbruik te voorkomen. Zonder spelerspas mag je
niet voetballen. Doe je dat toch dan kan de KNVB een boete aan je opleggen van € 180.
Deze pas is sinds 2017 digitaal en te zien in de wedstrijdzaken app van de KNVB. Iedereen
kan deze app downloaden. Je registreert je met het emailadres dat bekend is bij de club (!)
en bedenkt zelf een wachtwoord. Bij ‘instellingen’ – ‘mijn contactgegevens’ kun je een foto
uploaden. Zonder foto is je pas niet geldig. Elke speler is zelf verantwoordelijk voor het
bijhouden van de foto op zijn spelerspas.
Viola op social media
Op Facebook plaatst Viola veel leuke foto’s en informatie. Onze
eigen huisfotograaf Andy Kleiren maakt vaak foto’s van
wedstrijden en evenementen die op facebook terug te vinden
zijn. Volg Voetbal Vereniging Viola dus op Facebook om goed op
de hoogte te blijven.
Op Twitter is de Violakantine actief. Het enthousiaste bar-team
houdt je hier op de hoogte van alle ontwikkelingen van de
kantine.
Fotograaf Andy Kleiren in actie

De jaarlijkse 24-uur van Viola voor de jeugd

Toernooien en overige activiteiten
Al jaren organiseert VV Viola, naast trainingen en
wedstrijden, verschillende activiteiten voor haar
(jeugd)leden.
Zo is er het Violaweekend, waarbij alle
basisschool kinderen mogen blijven slapen tijdens
de 24-uur van Viola. Maar ook het penaltybokaal,
het taartentoernooi, de seizoensopening, de
kantinequiz, de sinterklaasviering en de pupil van
de week zijn altijd een groot succes!

Vrijwilligers bij Viola
Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk je kind of kinderen te laten sporten. Lid zijn van VV
Viola betekent dan ook dat je je inzet voor je club. Voor jeugdleden betekent dit dat er van de
ouders een actieve rol wordt verwacht. Hierbij valt te denken aan: vervoer naar
uitwedstrijden, wedstrijden fluiten, het meehelpen tijdens de jaarlijkse klusjesdag, lid worden
van een commissie, het begeleiden van een team of het uitvoeren van nog vele andere
vrijwilligerstaken. Zonder jouw hulp kan een vereniging als Viola niet draaien!

Het kader van Viola

Vragen en problemen
Indien je nog vragen hebt die niet in deze informatiefolder staan beschreven kun je contact
opnemen met een van onderstaande personen. Je kunt hen ook benaderen indien je met
vragen of problemen zit waar je met de begeleider of trainer van je kind niet uit komt.
Hoofdbestuur (voorzitter):
Wedstrijdsecretaris:
Jeugd Technische Commissie:
Jeugd Activiteiten Commissie:
Ledenadministratie:

Hans Caron
famcaron@hotmail.com
Maikel Foesenek
wed.secr.jeugd@vvviola.nl
Luc van Hoek
lucvanhoek@ziggo.nl
Sandra Wouters
jensensandra@ziggo.nl
Suzanne Olieslagers
suzanne.olieslagers@gmail.com

Is voetbal wat voor mij?
Als je eens wilt kijken of voetbal wat voor je is, kun je altijd een paar keer komen mee trainen
bij de vereniging. Geef dat vooraf wel even aan bij de trainer. Omdat je niet verzekerd bent
kun je nog niet aan wedstrijden meedoen. Je kunt natuurlijk wel komen kijken bij je klas- of
leeftijdsgenoten om te kijken hoe het er tijdens en rondom een wedstrijd aan toe gaat. Je
mag bij Viola drie keer mee trainen, daarna vragen we je om lid te worden.
Lid worden?
Uiteraard hopen wij dat je lid wilt worden van onze vereniging. Je kunt je aanmelden door het
aanmeldformulier op de website van Viola in te vullen. Alle verdere informatie over het
lidmaatschap en contributie is hier ook te vinden. Zonder lidmaatschap is het niet mogelijk
aan wedstrijden deel te nemen! Een lidmaatschap geldt altijd voor een volledig seizoen.
Vanwege de teamindelingen voor het nieuwe seizoen moet een lidmaatschap voor 1 mei
worden opgezegd. Ook dit kan via de website. Voor vragen over lidmaatschap kun je terecht
bij de ledenadministratie.

