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1. WELKOM  
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Welkom bij de vv Peize!  
Wij begroeten u als nieuw lid / ouder van onze vereniging. 
In deze brochure staat veel informatie om u wegwijs te maken binnen de club. Soms betreft 
het pure informatie over het jeugdvoetbal, maar het betreft ook afspraken en regels die 
gelden binnen onze vereniging.  
Wij hopen dat u aan de hand van deze brochure een goede indruk krijgt van de gang van 
zaken binnen onze vereniging en hoe wij met elkaar omgaan. Hopelijk leidt dat er toe dat 
ook u trots wordt op onze club. 
 
Wij wensen u in ieder geval veel plezier bij de v.v. Peize! 

2. JEUGDVOETBAL IN HET ALGEMEEN  

2.1. ALGEMEEN 

De v.v. Peize is een echte dorpse voetbalvereniging. Voor het bereiken van onze 
doelstellingen binnen de jeugdafdeling zijn wij afhankelijk van de inzet van vele vrijwilligers 
die het voor de kinderen mogelijk maakt om met plezier te kunnen voetballen. Een positieve 
betrokkenheid van ouders bij de vereniging vinden wij dan ook belangrijk.  

2.2. DOELSTELLING 

Voor de jeugdafdeling binnen de v.v. Peize gaan plezier en prestatie hand in hand. Plezier in 
het voetbal betekent niet alleen plezier met de bal en je medespeler, maar ook sportief 
gedrag ten opzichte van tegenstanders, scheidsrechters en toeschouwers. Alleen dan kunnen 
we het voetbal leuk houden voor iedereen! Bij een vereniging als Peize hoort correct en 
sportief gedrag met respect voor de omgeving. Ieder lid van Peize behoort dit uit te dragen.  
Presteren staat voor ons niet gelijk aan het winnen van wedstrijden. Presteren is “beter 
worden”. Wij proberen binnen Peize op te leiden naar een niveau dat past bij de speler zelf.  
Maar voetbal is ook een teamsport, waar door samenwerken en inzet van ieders kwaliteiten 
op de juiste wijze, een maximaal resultaat wordt behaald. Het kweken van teamgeest is dan 
ook belangrijk binnen de vereniging. De sociale aspecten hiervan vinden wij binnen onze 
vereniging belangrijk.  

2.3. COMPETITIE-INDELING 

De jeugdteams van Peize spelen in de competitie van de KNVB, district Noord. Op onze 
clubwebsite (www.vvpeize.nl) en de website van de KNVB (www.voetbal.nl) vindt u de competitie-

indeling, de uitslagen en standenlijst van alle jeugdteams terug.  

2.4. TEAM-INDELING 

Aan de hand van jaarlijkse evaluaties, beschikbare 
spelers, leeftijden en ontwikkeling van spelers 
worden in de periode april/mei de teams voor het  
volgende seizoen samengesteld. Het streven is deze 
samenstelling het hele seizoen te behouden. 
Omstandigheden kunnen echter leiden tot 
tussentijdse wijzigingen.  

 
 
 

2.5. TEAM-BEGELEIDING 

http://www.vvpeize.nl/
http://www.voetbal.nl/
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De begeleiding van elk jeugdteam is in handen van één of meer leid(st)ers. In de meeste 
gevallen verzorgt de leider ook een deel van de trainingen. De teamleider is de 
contactpersoon van het team voor de spelers en hun ouders. Hij of zij zorgt voor de 
begeleiding van het team bij wedstrijden, zorgt ervoor dat informatie over wedstrijden, 
vertrektijden, vervoer bij uitwedstrijden, wassen en gebruik van clubkleding en dergelijke 
goed geregeld is. De teamleider zorgt er ook voor dat het administratieve deel 
(wedstrijdformulier e.d.) van de voetbalwedstrijd samen met de scheidsrechter en de 
teamleider van de tegenstander wordt afgehandeld. Tevens is een teamleider een belangrijk 
aanspreekpunt voor het bestuur. Alle randvoorwaardelijke zaken worden zo veel mogelijk 
door de teamleid(st)er(s) geregeld. 

2.6. LEEFTIJDSGROEPEN

2.6.1. KABOUTERS 

Kinderen van 4 en 5 jaar die voor het eerst komen 
voetballen, maken we bij de kabouters zo snel 
mogelijk vertrouwd met de bal tijdens de wekelijkse 
training. Spelenderwijs leren de kinderen de eerste 
basis-voetbal-vaardigheden en worden de kinderen 
vertrouwd gemaakt met het voetbalspel. Het 
wedstrijdelement speelt hier nog geen rol. 
Spelenderwijs leren de jongste voetballers bij Peize 
de eerste basis voetbalvaardigheden. Voor kinderen 
die belangstelling hebben om bij de kabouters te 
komen voetballen is er de mogelijkheid om drie 
introductietrainingen te volgen voordat het kind als 
lid wordt aangemeld. 

 

2.6.2. F- EN E PUPILLEN (6-10jaar)(JO8/JO9) 

Voor de beginnende F-pupillen wordt op speelse wijze aandacht besteed aan de technische 
ontwikkeling. Voetbalhandelingen zoals dribbelen, passen en schieten worden spelenderwijs 
aangeleerd. Bij de E-pupillen komt het samenspelen en de spelbedoelingen steeds meer 
centraal te staan. Ook sociale vaardigheden komen uitgebreid aan bod.  
Bij de E- en F-pupillen vindt een lichte selectie plaats. Dat gebeurt op twee manieren: In de 
teams E1 en F1 voetballen spelers die verder in hun ontwikkeling zijn.  
De E- en F-pupillen trainen minimaal één maal per week in teamverband. De individuele 
ontwikkeling van het kind staat centraal bij ons. 
Ook voor de F-jeugd geldt dat kinderen die belangstelling hebben om bij de F-jeugd te 
komen voetballen er de mogelijkheid is om drie introductietrainingen te volgen voordat het 
kind als lid wordt aangemeld. 

2.6.3. D-PUPILLEN (10-12jaar) (JO11/JO13)

In de D-jeugd komen spelers voor het eerst in aanraking met het spelen op een groot veld. 
De opleiding is hier ook op ingericht. De stap naar een groot veld is een grote stap waarin de 
spelers goed begeleid moeten worden. Meer speelruimte, meer medespelers, meer 
tegenstanders, meer spelregels etc. D-pupillen moeten vooral vanuit een basistaak leren 
voetballen waarbij een juiste veldbezetting tijdens het aanvallen en verdedigen ook 
belangrijk is. Een mooie uitdaging voor spelers en trainers!  

 

 

2.6.4. C- B- EN A-JUNIOREN (12-18jaar) (JO15/JO17/JO19) 
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Bij de C-junioren(12-14jaar) is het spelen in linies en afstemming van linies en posities op 
elkaar belangrijk. Spelers en keepers gaan zich dan ook steeds meer specialiseren in waar ze 
goed in zijn (bijv. verdedigen en bal afpakken). Naarmate de spelers ouder worden, wordt 
de ‘prestatie’ steeds belangrijker. Het winnen van wedstrijden gekoppeld aan de 
conditionele, mentale en fysieke ontwikkeling staat centraal vanaf de B-junioren als de 
meeste spelers de groeispurt hebben gehad. In de A-junioren (16-18jaar) en B-junioren (14-
16jaar) zal ook aandacht worden besteed aan de doorstroming naar de selectie bij de 
senioren.  

2.6.5. MEISJESTEAMS  

Er blijken steeds meer meisjes te zijn die willen gaan voetballen. Bij Peize zijn er op dit 
moment 4 meisjesteams actief, Peize MO11/Peize MO13/Peize MO15 en Peize MO19). 
Bij de pupillen/junioren kunnen ze, ook eventueel samen met de jongens, in èèn team 
spelen. 

3. HET TEAM 

3.1. WEDSTRIJDEN  

De jeugd van Peize voetbalt zijn competitiewedstrijden in principe op zaterdag. Het reguliere 
wedstrijdprogramma van de KNVB maken we via onze website (www.vvpeize.nl) bekend. 
Gegevens over vriendschappelijke wedstrijden en programmawijzigingen worden per e-mail 
aan de teamleid(st)ers bekend gemaakt.  
De teamleid(st)ers spreekt met het team af hoe laat men zich verzamelt op het v.v. Peize 
terrein. Als regel geldt dat men bij thuis wedstrijden een half uur voor aanvang van de 
wedstrijd aanwezig moet zijn. Voor uitwedstrijden wordt meestal een uur voor aanvang van 
de wedstrijd verzameld. Hier kan echter van afgeweken worden in verband met de te 
verwachten reistijd.  

3.2. VERVOER  

Om het vervoer van alle spelers naar uitwedstrijden 
mogelijk te maken doet Peize een beroep op de 
ouders/verzorgers. De teamleid(st)er maakt 
afspraken over rijbeurten. Informatie over routes, 
vertrektijden, adressen en telefoonnummers van de 
te bezoeken verenigingen zijn eveneens bij de 
teamleid(st)er te verkrijgen.  

3.3. TRAININGEN  

De trainingen vinden plaats gedurende de week. Het bestuur bepaalt in overleg met de 
trainers de exacte trainingsavonden en –tijden. De trainingstijden vindt u ook op onze 
website terug. Bij trainingen is de afspraak dat de teams 5 minuten voor aanvang van de 
training omgekleed op het veld staan. De train(st)ers/leid(st)ers zorgen er zelf voor dat alle 
benodigde trainingsmaterialen op het veld aanwezig zijn of vragen de spelers dat te doen. 
Alle teams dienen de gebruikte trainingsmaterialen zoals doeltjes, pionnen, ballen en hesjes 
netjes op te ruimen na afloop van de training.  
Trainingen worden in principe het gehele seizoen (augustus t/m mei) gegeven. Indien 
trainingen niet doorgaan zal dit tijdig worden gecommuniceerd via de leid(st)ers en of via de 
website en teletekstpagina 342 van RTV Drenthe. 

3.4. AFWEZIGHEID BIJ TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN  
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Het kan gebeuren dat men niet kan komen trainen of spelen. Wij vragen de spelers of de 
ouders dit tijdig aan de train(st)er te melden. Zo laat u teamgenoten niet in de kou staan.  

3.5. 3.5. VAKANTIES  

In de korte schoolvakanties gaan de trainingen in principe gewoon door. De 
voetbalzomervakantie gaat in op begin juni en duurt tot half augustus. In die periode krijgen 
de voetbalvelden een grondige onderhoudsbeurt om te herstellen van het voorbije seizoen. 
De eerste trainingen starten meestal weer aan het einde van de schoolvakantie/begin 
schooljaar. Mocht er een training niet kunnen plaatsvinden dan zal dit gemeld worden via 
mail/website. 

4. VOETBALKLEDING  

De clubkleuren van Peize zijn blauw en zwart. Met ingang van het seizoen 2014-2015 zijn de 
leden akkoord gegaan met het kledingplan en lopen de teams in uniforme tenues.  Voor 
meer informatie omtrent het kledingplan verwijzen wij u naar de website: www.vvpeize.nl. 

4.1. WEDSTRIJDEN  

Voor alle spelers zijn clubshirts en clubbroeken, kousen en soms gesponsorde 
trainingspakken aanwezig. Spelers zorgen zelf voor scheenbeschermers en voetbalschoenen. 
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens wedstrijden én trainingen. Daarnaast 
mogen er tijdens de wedstrijd geen sieraden (horloge, armband, ketting en oorsieraden) 
gedragen worden.  

4.2. WASSEN VAN WEDSTRIJDKLEDING  

De teams zorgen zelf voor het wassen van de 
(gesponsorde) wedstrijdkleding. De teamleid(st)er 
coördineert dit. De meeste teams werken met een rij- 
en wasschema waarbij iedereen rij- en wasbeurten 
krijgt.  

4.3. VELDTRAININGEN  

Om goed te kunnen trainen verwachten we dat iedere jeugdspeler zelf in het bezit is van 
voetbalsokken, een korte sportbroek, een sportshirt en een trainingspak, scheenbeschermers 
en voetbalschoenen. Het dragen van scheenbeschermers is ook op de training verplicht.  

4.4. KEEPERSKLEDING  

Voor keepers geldt dat vanaf de F-jeugd door de vereniging 1 paar handschoenen per team 
wordt aangeschaft. Scheenbeschermers en voetbalschoenen moet u zelf aanschaffen. 
Overigens wordt opgemerkt dat het dragen van scheenbeschermers ook voor de keeper 
verplicht is.  
 
 

4.5. DOUCHEN  

Zowel na de training als na de wedstrijd is 
afgesproken dat spelers uit de A-, t/m D-teams zich 
douchen. Spelers van de E- en F-teams douchen zich  

 
 

http://www.vvpeize.nl/
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na de wedstrijd, indien de accommodatie dit 
toestaat. Ouders mogen deze spelers helpen met 
omkleden en douchen, maar langzamerhand moet 
het kind steeds zelfstandiger worden. Gebruik van 
badslippers is bij het douchen aanbevolen.  

5. ACCOMMODATIE  

5.1. GEBRUIK KLEEDKAMERS  

Elk team heeft bij trainingen en wedstrijden de beschikking over een kleedkamer, soms 
samen met een ander team. Het kan echter voorkomen dat tijdens trainingen en wedstrijden 
de kleedkamers dubbel bezet zijn. We vragen hiervoor begrip en doen er alles aan dit zoveel 
mogelijk te voorkomen. De kleedkamers blijven tijdens de training of de wedstrijd open. 
Peize is niet aansprakelijk voor beschadigde en/of verloren eigendommen. Neem daarom 
nooit dure spullen mee naar trainingen of wedstrijden.  

5.2. KLEEDKAMERS OPRUIMEN  

We rekenen erop dat iedereen op een normale manier gebruik maakt van de kleedkamers. 
Dat houdt ook in dat teams de kleedkamers schoon en opgeruimd moeten verlaten. Teams 
dienen de kleedkamer schoon achter te laten. In elke kleedkamer is een vloerwisser 
aanwezig.  

5.3. SCHONE VOETBALSCHOENEN  

Goed onderhoud van voetbalschoenen draagt bij aan 
de veiligheid op het veld. Daarom moeten schoenen 
voor het begin van de trainingen en de wedstrijden 
schoon zijn. Bij de kleedkamers zijn borstels 
aangebracht waarmee schoenen schoongeborsteld 
kunnen worden na afloop van trainingen en 
wedstrijden.  

5.4. KOSTBAARHEDEN  

Het is raadzaam om kostbaarheden (telefoons, mp3-spelers, portemonnees e.a.) niet mee te 
nemen naar wedstrijden en trainingen. Peize kan niet aansprakelijk worden gesteld bij 
verlies en/of diefstal.  
 

5.5. VERLOREN VOORWERPEN  

Voorwerpen worden door de terreinbeheerder verzameld. In de kantine kan navraag worden 
gedaan over verloren voorwerpen.  

5.6. BOETES/SCHORSINGEN  

Een schorsing of straf die door de K.N.V.B. wordt 
opgelegd, neemt Peize in beginsel over. Sporadisch gaan 

we hiertegen in beroep. 
Vaak hoort bij de straf ook 
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een geldboete bij. Boetes zijn voor eigen rekening van 
de spelers. 

  

5.7. WANGEDRAG  

Peize treedt streng op bij wangedrag. Bij wangedrag binnen of buiten het veld kan Peize zelf 
een disciplinaire straf opleggen. Die kan variëren van berisping, waarschuwing tot royement. 
Eventuele schade zal op de dader worden verhaald. 

5.8. BEHEER VAN MATERIAAL  

De spelers zijn samen met hun trainer verantwoordelijk voor het ophalen en wegbrengen 
van het materiaal waarmee zij trainen en wedstrijden spelen. Het toezicht op het materiaal 
is in handen van de materiaalcommissie. De velden en de kleedlokalen worden gecontroleerd 
door de terreinbeheerder.  

5.9. VRIJWILLIGERS  

Peize werkt met veel vrijwilligers. Dit varieert van scheidsrechter tot de man die de lijnen 
trekt op de voetbalvelden. Hoe meer vrijwilligers hoe beter. We hebben liever veel 
vrijwilligers die weinig doen dan weinig vrijwilligers die veel doen. Heeft u interesse in een 
functie bij de v.v. Peize? Neem dan contact op met het bestuur. De club heeft ook u nodig!  
 
 

 

 
 

6. CONTRIBUTIE  

Als U lid bent van een vereniging dan betaalt u contributie. Niet iedereen betaalt evenveel 
contributie. Er is een verschil in de contributie voor jeugdleden en voor senioren, maar ook 
voor mensen die vrijwilligerswerk verrichten binnen de v.v. Peize gelden andere bedragen. 
Er zijn een paar vuistregels: elk lid betaalt contributie en wel het bedrag dat voor zijn of 
haar leeftijdscategorie geldt.  
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6.1. CONTRIBUTIEBETALING  

Contributie kunt u niet contant betalen aan een van de bestuursleden. Alle leden betalen 
contributie via automatische incasso. Deze moet worden ingevuld bij inschrijving. De 
contributie wordt in twee gelijke termijnen van de rekening afgeschreven. (juli en januari) 
Wanneer bijzondere omstandigheden verhinderen aan de verplichtingen te voldoen dient 
men zich tot de penningmeester te wenden.  

6.2. VRIJWILLIGERS  

Zonder vrijwilligers kan geen enkele vereniging bestaan. De v.v. Peize ook niet. Daarom 
gelden regels omtrent bijvoorbeeld de kantinediensten. Wit u echt geen vrijwilligerswerk 
doen dan wordt de contributie verhoogd met 75 euro per jaar.  

7. VERZEKERING  

Bij trainingen, wedstrijden en toernooien in Nederland geldt de verzekering zoals die door de 
K.N.V.B. is afgesloten voor al haar leden. Deze verzekering is een aanvulling op uw eigen 
verzekering en geldt voor alle clubactiviteiten. Hieronder leest u wanneer u een beroep kunt 
doen op deze verzekering.  
 
• Ongevallen bij trainingen en wedstrijden  
• Ongevallen bij het bijwonen als toeschouwer van wedstrijden van de eigen vereniging 

(dat geldt ook bij uitwedstrijden).  
• Deelnemen aan trainingen en of wedstrijden in vertegenwoordigende elftallen van de 

K.N.V.B.  
• Ongevallen tijdens de reis van en naar bovengenoemde activiteiten.  

7.1. BELANGRIJK  

Bij een ongeval is het belangrijk binnen 48 uur het bestuur te informeren. Alle rekeningen 
die met het ongeval te maken hebben, moeten in eerste instantie aangeboden worden bij de 
eigen verzekering. (Zorg altijd voor kopieën). Als later blijkt dat de eigen verzekering niet of 
niet alles vergoedt, kunt u aanspraak maken op de verzekering van de K.N.V.B. voor een 
geringe vergoeding. 
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8. EVENEMENTEN  

Voor de jeugd organiseert de v.v. Peize in het seizoen diverse activiteiten. Hieronder treft u 
in vogelvlucht de belangrijkste evenementen aan. Via de teamleid(st)er ontvangt u tijdig 
meer informatie over alle evenementen.  

8.1. TOERNOOIEN  

In juni organiseert de v.v. Peize op het eigen terrein toernooien voor de F, E- en 
kabouterteams. 
 
 
 

8.2. TOERNOOIEN BUITEN PEIZE  

Alle jeugdteams van Peize worden uitgenodigd om deel te nemen aan diverse toernooien 
elders in het land, De meeste toernooien vinden in mei plaats. Peize streeft ernaar om elk 
team aan tenminste 1 toernooi mee te laten doen.  
In het najaar regelt de toernooicommissie deelname aan toernooien. Zo weet iedereen op 
tijd wanneer er een toernooi is. Dit om te voorkomen dat teams op het laatste moment met 
te weinig spelers naar het toernooi toe moeten. 
 
 

8.3. SINTERKLAAS  

Ook Sinterklaas weet de weg naar Peize te vinden. Op een zaterdag in november komt hij 
graag op bezoek bij de jongste Peizer jeugd. 
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8.4. ACTIVITEITEN TIJDENS KORTE VAKANTIES 

Tijdens de vakanties worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de jeugd: 
zaalactiviteiten, 4 x 4 toernooi, voetbaldag, enz. 

8.5. ZAALVOETBAL IN DE WINTER (Noordenveldcup) 

In de winterperiode doen wij met de jongste jeugd mee aan een zaalvoetbaltoernooi met 
zusterverenigingen in de gemeente Noordenveld: de Noordenveldcup 

9. AFGELASTINGEN  

Hoe weet je nu of een training of wedstrijd is afgelast? Er zijn verschillende manieren om 
daar achter te komen.  

9.1. ALGEHELE AFGELASTING  

Als de KNVB verwacht dat op een speeldag een groot deel van de velden niet bespeelbaar zal 
zijn kan zij besluiten om de gehele competitie af te lasten. Dit besluit wordt altijd voor 
vrijdag 17.00 uur genomen. Deze afgelastingberichten kun je lezen op teletekstpagina 603 
op Nederland 1,2 of 3. De v.v. Peize valt onder Noord. Deze algehele afgelasting geldt ook 
voor wedstrijden die op kunstgras worden gespeeld.  
 

9.2. AFGELASTING PER WEDSTRIJD  

De voetbalvelden van de v.v. Peize worden gehuurd van de gemeente. Als de velden niet of 
slecht bespeelbaar zijn, bepaalt de consul of de wedstrijden afgelast worden. Via de 
teamleid(st)er worden de spelers geïnformeerd. Deze afgelastingberichten kun je ook lezen 
op de website. Dit geldt ook voor afgelasting van uitwedstrijden. Zeker voor wedstrijden die 
’s morgens vroeg beginnen kan deze informatie wel eens op het laatste moment komen.  

9.3. AFGELASTING TRAININGEN  

Bij afgekeurde velden kunnen de teams wel trainen op het trainingsveld. Op bevroren of 
besneeuwde velden kan wel gespeeld worden, mits het geen gevaar voor blessures oplevert. 
Dit wordt aan de beoordeling van de trainers overgelaten.  
 



Voetbal Vereniging Peize 

Informatiebrochure Jeugdvoetbal v.v. Peize  13 

juli 2016 
 

10. CLUBNIEUWS  

Op de website www.vvpeize.nl vindt u onder het kopje ‘Team nieuws’ de meeste actuele 
informatie over het speelprogramma en de standen. De KNVB heeft de website 
www.voetbal.nl waar up to date informatie is te krijgen van de verrichtingen van de elftallen 
in de competitie.  
Nieuws over evenementen en andere ontwikkelingen binnen de club kunt u vinden op de 
website. Het wedstrijdprogramma en andere informatie is ook in de kantine en in het 
publicatie bord aan de voorzijde van de kantine terug te vinden.  
Hebt u vragen, op- of aanmerkingen? Meldt u dan bij de train(st)er of teamleid(st)er. Hij of 
zij is het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen. U kunt ook altijd terecht bij het bestuur 
van de v.v. Peize.  

11. CONTACTGEGEVENS 

Adres: 
Sportpark Voetbalvereniging Peize 
Hereweg 1/B 
9321 CL Peize 
tel. 050 5032886 (kantine) 
 
Voor vragen gericht kunt u mailen naar: 
bestuur  hoofdbestuur@vvpeize.nl. 
sponsorcommissie sponsoring@vvpeize.nl  
kantinecommissie  kantine@vvpeize.nl

http://www.vvpeize.nl/
mailto:hoofdbestuur@vvpeize.nl
mailto:sponsoring@vvpeize.nl
mailto:kantine@vvpeize.nl


 

 

 

 

 

 

Voetbalvereniging 

''Peize'' 
 

 
Opgericht 25 oktober 1931, Koninklijk goedgekeurd 8 september 1960 

Ledenadministratie 

 
Ton van der Meijs 
Turfringen 22 
9321 AZ Peize 
 
avdmeijs@buscon.nl 

Aanmeldingsformulier leden   [s.v.p. volledig invullen] 
Naam: 
 

 

Adres: 
 

 

Postcode / Woonplaats 
 

 

Telefoon 1:  
 

Telefoon 2: 
 

Komt over van voetbalvereniging / heeft bij 
andere vereniging gespeeld  

 

N.B. Als je minder dan 3 jaar geleden bij een andere voetbalvereniging hebt gespeeld moet je zelf bij je 
oude vereniging vragen om een overschrijving. Neem ook zelf je KNVB spelerspas mee!!!! 

Geboortedatum: 
 

 

E-mail adres: 
 

 

14 jaar of ouder identificatie nummer  
rijbewijs, paspoort of identiteitskaart 

Nr: 

Bankrekening-/girorekeningnummer 

(alleen via automatische incasso) 

    KNVB-lidnummer:  

Geslacht  Man  Vrouw 

Soort lid  Niet spelend lid  Spelend lid 

  Recreant 

Ontvangst clubblad  Zelf downloaden van www.vvpeize.nl    

Kantinediensten (keuze verplicht!!)  deelname aan 3 kantinediensten per jaar 

  deelname aan schoonmaakdienst kleedkamers 

  € 75 contributieverhoging 

Voorkeur team (definitief te bepalen door het bestuur):  

Artikel: KNVB Spelerspas 
Vanaf 2de jaars E-pupillen tot en met senioren moet er in verband met de KNVB spelerspas bij dit formulier 
de volgende zaken worden ingeleverd bij de ledenadministratie. Zonder spelerspas kan een speler niet 
deelnemen aan de wedstrijden. 
 recente pasfoto 

Hierbij geef ik toestemming mijn pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de 
KNVB Spelerspas door Sdu identification en gedurende de geldigheid van de spelerspas te bewaken. Bij 
verlies: € 5,10 

Artikel: Kantinediensten 
Van leden >17 jaar en ouders van leden <18 jaar wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan 
kantinediensten. 3 x per jaar. Alleen ouders die leider van een team worden, zijn vrijgesteld van deze 
kantinediensten. Men dient zelf in mei / juni het rooster in te vullen. De kantinediensten worden bekend 
gemaakt op de website en op teletekst rtv Drenthe pagina 342. Alternatieven zijn deelname aan 
schoonmaak kleedkamers of € 75 contributieverhoging. 

Ik verklaar het document naar waarheid te hebben ingevuld en 
akkoord te gaan met de genoemde artikelen. 
 
Datum: 

Handtekening lid/ouder/voogd 

 aankruisen wat van toepassing is 

 
Voor nieuwe leden het volledig ingevulde formulier en vanaf 2de jaars E-pupillen [pasfoto] in gesloten 
envelop inleveren bij de ledenadministratie, mutatieformulieren kunt u ook mailen. De adresgegevens staan 
boven aan het formulier vermeld 

 

http://www.vvpeize.nl/

