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1. Voetballen bij SDV Barneveld 
 
1.1. Voorwoord 
 
Hartelijk welkom bij SDV Barneveld. Wij zijn verheugd jou en je ouders en/of verzorgers te kunnen 
verwelkomen als nieuw lid van onze vereniging. Ja, je leest het goed ook je ouders zien wij als nieuwe leden, 
want zolang als jij minderjarig bent mogen zij jou vertegenwoordigen als lid tijdens de Algemene 
ledenraadvergadering en dergelijke. Dus zij horen er wat ons betreft helemaal bij. 
 
SDV Barneveld  staat voor Sterk Door Vriendschap Barneveld. Dit is ook wat wij als club willen uitdragen. 
 
1.2. Vrijwilligers 
Geen enkele vereniging kan bestaan zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Je vindt vrijwilligers die 
functies verrichten binnen bestuur, commissies of die actief zijn als trainer. Maar er zijn veel meer mensen die 
zich actief inzetten voor onze vereniging. Denk hierbij aan leiders/coaches, scheidsrechters, 
kantinemedewerkers, mensen die helpen bij het organiseren van allerhande activiteiten etc. We zijn er trots op 
dat er in onze vereniging zoveel vrijwilligers zijn. Maar er is altijd plaats voor meer vrijwilligers want, vele 
handen maken licht werk. 
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2. De structuur van de vereniging 
 
2.1. De algemene ledenvergadering 
Het hoogste orgaan binnen onze vereniging is de algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt 2 keer per 
jaar gehouden (meestal in het najaar en het voorjaar) maar kan, ook op verzoek van enkele leden, vaker bij elkaar 
komen. Jeugdleden kunnen zich bij deze vergadering laten vertegenwoordigen door hun ouders en/of verzorgers. 
 
2.2. Bestuur 
Het bestuur is op democratische wijze gekozen door de leden. Zij is belast met de dagelijkse leiding binnen de 
vereniging. Zij is verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering. 
 
2.3. Samenstelling bestuur 
Het hoofd bestuur bestaat uit de volgende functies: 
- Voorzitter 
- Secretaris 
- Penningmeester 
- Voetbal zaken 
- Algemene zaken 
- Sponsorzaken 
 
Onder het bestuur ressorteren een aantal commissies en voor de jeugd is dat de jeugdcommissie. Deze houdt zich 
bezig met de organisatie van alle voetbalzaken, die betrekking hebben op de jeugd. 
Het bestuurslid Voetbal zaken houdt zich met een aantal medewerkers bezig met alles wat met voetbaltechnische 
zaken te maken heeft: de opleiding van de jeugd, aanstellen trainers, elftalindelingen. 
 
2.4. Lid van SDV Barneveld 
Lid worden doe je door een inschrijfformulier in te vullen, zie sdvb site en in te leveren bij de verantwoordelijke 
voor de aanmeldingen binnen de jeugdcommissie. ( zie formulier) Wanneer je lid bent van SDV Barneveld ben 
je dat voor onbepaalde tijd.  Vanaf de D -leeftijd is het nodig ook een pasfoto in  te leveren bij inschrijving! 
 
2.5. Lid van de KNVB 
Een lid van SDV Barneveld wordt automatisch lid van de KNVB. Wanneer je aan competitievoetbal wil doen is 
dit een verplichting. Vanaf de D -leeftijd is een spelerspas verplicht! Zonder pas : niet spelen. 
Sinds het seizoen 2014-2015 is het voor 2e jaars B junioren verplicht een spelregelbewijs te halen.  De 
betreffende spelers worden hier tijdig over geïnformeerd. Zonder spelregelbewijs kan er niet gespeeld worden. 
 
2.6. Opzeggen 
Opzeggen van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het seizoen (voor 31 
mei). Dit houdt in dat bij tussentijdse opzegging de contributie verschuldigd blijft tot het einde van het seizoen. 
Contributie wordt geïnd tot en met 1 juli . 
 
2.7. Contributie 
In de contributie is een deel verwerkt welke afgedragen moet worden aan de KNVB. De contributie wordt elke 
eerste maandag van de maand via automatische incasso afgeschreven. De desbetreffende machtiging wordt bij de 
aanmelding (via het aanmeldformulier) automatisch gegeven. SDV Barneveld draagt zorg voor de betaling van 
de contributie aan de KNVB. 
 
2.8. Internetsite  
Heel veel informatie staat op de internet site van SDVB (www.sdvb.nl). Deze site is het communicatiemedium 
van onze vereniging. Alle belangrijke informatie en nieuwtjes staan hierop, maar ook de wedstrijdprogramma’s, 
de uitslagen en wedstrijdverslagen. Ieder team heeft een eigen pagina, waarop men zaken bekend kan maken. 
Ook zijn hier de contactgegevens van o.a. de jeugdcommissie vermeld. 

 
2.9. SDVB-KidsClub en evenementen 
Voor de jeugd wordt er elk jaar o.a. door de SDVB-KidsClub een aantal evenementen georganiseerd. Zoals een 
sinterklaasavond voor de jongste, een spelmiddag, familiedag, oliebollen zaalvoetbaltoernooi, 4 tegen 4 toernooi, 
enz. Wanneer er een evenement is wordt dit via de site en de leider bekend gesteld.  
De SDVB-KidsClub is er niet alleen voor de plezier factoren maar ook voor de maatschappelijk gerelateerde 
zaken zoals Pesten, Respect en Aanvoerders: ziewww.sdvb.nl onder Jeugd. 
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3. Jeugd 
 
3.1. Indeling 
De jeugd wordt op basis van leeftijd ingedeeld in categorieën. Meetmoment is het jaar waarin je een bepaalde 
leeftijd bereikt. 
 
F-pupillen:  vanaf 5 jaar tot het jaar waarin je 9 wordt 
Start in augustus bij de E-pupillen:  vanaf het jaar waarin je  9 jaar wordt 
“      “     “     “      D-pupillen:     “      “    “        “      “  11   “       “ 
“      “     “     “      C-junioren:     “      “    “        “      “  13   “       “ 
“      “     “     “      B-junioren:     “      “    “        “      “  15   “       “ 
“      “     “     “      A-junioren:     “      “    “        “      “  17   “       “ 
 
Dus wordt je bijvoorbeeld in januari 11 jaar dan speel je vanaf september van dat jaar in de D-pupillen (je bent 
dan 11½). En ook als je in december 11 jaar wordt dan speel je vanaf september al in de D-pupillen (je bent dan 
nog 10). Vanaf het jaar waarin je 19 wordt ga je over naar de senioren.  
 
3.2. Selectie 
Vooral in de eerste jaren is het de bedoeling om de kinderen, zonder opdracht, maar met veel plezier, te laten 
voetballen. Daarom wordt er de eerste jaren ook niet echt geselecteerd. Wel is het de bedoeling spelers met 
gelijke technische vaardigheden bij elkaar in een team in te delen.  
 
3.3. Bekendmaking indeling 
Zo gauw de indeling bekend is zal deze gepubliceerd worden op het Internet: www.sdvb.nl. In de regel is de 
indeling eind juni bekend. 
 
3.4. Trainingen/Trainer/Leider 
Het streven is om elk team 2 keer per week te laten trainen. Door een tekort aan velden en trainers is dit 
momenteel helaas niet haalbaar. In elk geval traint elk team eenmaal per week. 
Het volgen van de trainingen is verplicht. Natuurlijk kunnen er situaties zijn waardoor je verhinderd bent de 
training te volgen. Wanneer je niet kunt trainen dient dit afgezegd te worden bij de trainer. 
Ook de informatie over trainingstijden, trainers en leiders kan gevonden worden op onze internetsite.  
 
3.5. Competitie 
Voor de pupillenteams (D-, E- en F-teams, maar uitgezonderd de D1/D2/) en een groot aantal juniorenteams 
(uitgezonderd selectieteams) wordt er meestal een ‘halve’ competitie gespeeld. Deze competitie start begin 
september en is in december afgelopen. Na de winterstop begint eind januari/begin februari weer een nieuwe 
‘halve’ competitie met andere teams. Je kunt dus twee keer per jaar kampioen worden! 
De competities bestaan over het algemeen uit 12 teams. 
Voorafgaand aan de competitie, op vrije zaterdagen en tijdens de winterstop wordt er zoveel mogelijk 
vriendschappelijk gespeeld en de teams spelen mee in de beker competitie. 
 
3.6. Regio-indeling competitie 
SDV Barneveld is door de KNVB ingedeeld in afdeling Oost. Normaal gesproken speelt de jeugd dan ook zijn 
wedstrijden in de regio Harderwijk, Lelystad, Ede, Apeldoorn en Arnhem. Voor selectie-elftallen kan deze regio 
wel eens groter zijn. 
 
3.7. Wedstrijdinformatie 
De wedstrijden worden bijna altijd op zaterdagmorgen gespeeld. Het wedstrijdprogramma met aanvangstijden 
c.q. vertrektijden wordt gepubliceerd op het informatiebord aan de voorzijde van ons clubhuis, op de SDVB 
internet site en in de Barneveldse Krant van vrijdag. En op de site van de KNVB, www.voetbal.nl, is de 
wedstrijdinformatie ook te vinden. Op het informatiebord en op internet is ook te vinden op welk veld er 
gespeeld wordt en in welke kleedkamer je team zit. Wanneer er getwijfeld wordt over aanvangstijden, 
afgelastingen kan je natuurlijk altijd de leider bellen. 
 
3.8. Aanwezigheid/vertrektijden 
Het is de bedoeling dat je bij thuiswedstrijden een half uur voor de wedstrijd aanwezig bent (tenzij de leider(s) 
anders hebben aangegeven). Zodat je genoeg tijd hebt om je voetbalkleren aan te trekken en warm te lopen. De 
vertrektijden van uitwedstrijden zijn natuurlijk afhankelijk van de reistijd. De vertrektijden voor een uitwedstrijd 
staan ook op het wedstrijdprogramma (zie onder 3.7) vermeld. Wanneer je ingedeeld bent in een competitieteam 
wordt er van je verwacht dat je wekelijks bent bij trainingen, wedstrijden, toernooien en deelneemt aan andere 
georganiseerde activiteiten. Het kan altijd een keer voorkomen dat je verhinderd bent: meld je dan tijdig af bij de 
leider. Voor de trainingen graag afmelden bij de trainers(s) 
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3.9. Duur van de wedstrijden 
De duur van de wedstrijden is afhankelijk van de leeftijdscategorie. 
 

 WEDSTRIJD-
LENGTE 

AANTAL 
SPELERS 

SPEELVELD 

F pupillen 2 x 20 minuten 7 een half veld 
E pupillen 2 x 25 minuten 7 een half veld 
D pupillen 2 x 30 minuten 11 een heel veld 
    
C junioren 2 x 35 minuten 11 een heel veld 
B junioren 2 x 40 minuten 11 een heel veld 
A junioren 2 x 45 minuten 11 een heel veld 

 
3.10. Douchen 
Het beleid van de club is dat er na elke wedstrijd gedoucht wordt. Na trainingen wordt dit overgelaten aan de 
speler. Er wordt van de speler verwacht dat hij zich zelfstandig kan douchen. Wanneer dit niet het geval is wordt 
er verwacht dat één van de ouders deze taak op zich neemt.  
 
3.11. Afgelastingen 
Bij slecht weer bestaat de mogelijkheid dat de wedstrijd afgelast wordt. Bij algehele afgelastingen (afgelasting 
van de KNVB) is dit te vinden op pagina 603 van NOS Teletekst. Per afdeling en per ‘categorie’ staat 
aangegeven of de wedstrijden zijn afgelast. SDV Barneveld speelt in afdeling Oost en de jeugd is meestal 
categorie B. Alleen de A1, B1, C1 en D1 vallen onder categorie A. 
Bij algehele afgelastingen wordt er dus ook niet door de leider gebeld. Als een wedstrijd door een club wordt 
afgelast (dit kan ook pas op zaterdagmorgen bekend zijn) dan wordt er wel gebeld naar de leider, die vervolgens 
de telefoonketen van het team in werking stelt. Afgelastingen worden ook zo snel mogelijk op internet geplaatst. 
 
3.12. Toernooien 
Er wordt geprobeerd voor elk team minstens één toernooi per seizoen te regelen. Een toernooi is een aantal 
wedstrijden (in verkorte vorm) op één dag. Het toernooirooster staat vroegtijdig  op de site van SDV Barneveld.  
Ook voor de F-teams die nog niet deelnemen aan de competitie wordt indien mogelijk aan het einde van het 
seizoen op een toernooi bij een andere club ingeschreven. 
 
3.13. Kleding 
SDV Barneveld speelt de wedstrijden in een wit shirt met blauwe kraag en blauwe manchetten, blauwe broek en 
blauwe kousen. Deze kleding is o.a. te koop bij NUMMER 12. Denk ook aan voetbalschoenen en 
scheenbeschermers, deze laatste zijn verplicht gesteld door de KNVB. 
Bij wedstrijden is de officiële clubkleding verplicht. Bij de trainingen is de kledingkeuze vrij maar 
voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn verplicht. In elk geval wordt verwacht dat er sportkleding wordt 
gedragen (dus geen spijkerbroek). 
Voordat tot aanschaf van de kleding overgegaan wordt is het verstandig om eerst even contact op te nemen met 
de leider om na te gaan of het team waarin je ingedeeld bent niet beschikt over (gesponsorde) kleding. Dit kan 
weer schelen in de kosten. 
 
3.14. Gevonden voorwerpen 
Iedere woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bestaat de mogelijkheid om spullen, die uw kind vergeten is 
mee te nemen uit de kleedkamer van SDV Barneveld, op te halen in de kantine. Hiervoor betaald u wel een 
kleine vergoeding (50 cent). 
 
3.15. Sponsor 
Bij SDV Barneveld hebben we niet één grote sponsor maar vele kleinere sponsoren. Ons streven is om per 
jeugdelftal een shirtsponsor te zoeken. Wanneer u belangstelling heeft om het elftal van uw kind te sponsoren 
kunt u contact opnemen met iemand van de sponsorcommissie (zie de www.sdvb.nl). 
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4. Ouders  

 
 
 

4.1. Ouders Graag Gezien (de rol van de ouders) 
Ouders hebben een grote invloed op het gedrag van hun kinderen. Zeker als het om jonge kinderen gaat. In de 
belevingswereld van de kinderen zijn ouders namelijk de ideale voorbeelden. Daarom zien wij de ouders graag. 
Niet alleen om hun belangstelling te tonen, maar ook om de kinderen te stimuleren in hun sportieve ontwikkeling 
en om de vereniging te helpen. 
 
4.2. Taken 
SDV Barneveld is een grote club en heeft rond de vijftig jeugdelftallen. Om al deze elftallen te laten voetballen 
is er een grote organisatie nodig. Wij kunnen steunen op veel vrijwilligers maar ook van de ouders verwachten 
wij een bijdrage. Er zijn een aantal taken die wij van de ouders verwachten, te weten: 
 Vervoer naar uitwedstrijden en toernooien. Door de leider zal een rooster worden opgesteld zodanig dat 

ouders bij toerbeurt rijden.  
 Coachen (leider zijn): Hoewel dit niet iedereen op het lijf geschreven is, hebben we per team, één of twee 

ouders nodig die optreden als leider. Vooral voor de jongere categorieën is voetbalkennis niet echt 
noodzakelijk. Onze ervaring is dat ook moeders goed kunnen optreden als leidster. Ook staan er altijd leden 
van de jeugdcommissie paraat om beginnende leiders bij te staan met raad en daad. 

 Helpen bij activiteiten: Als er bijzondere activiteiten worden georganiseerd wordt elke hulp bijzonder op 
prijs gesteld. 

 Positieve aanmoedigingen: Wij waarderen uw aanwezigheid bij wedstrijden en trainingen. Zorg er voor dat 
uw aanmoedigingen positief zijn. 

 
4.3. Takenbeschrijving  leider 
Voor elk elftal dienen één of twee leiders te zijn. Om aan te geven dat dit nogal mee valt worden hieronder de 
taken beschreven. Van deze leider(s) wordt het volgende verwacht: 
Algemeen: 
- Opstellen telefoonketen 
- Opstellen rijschema voor uitwedstrijden : van ouders wordt verwacht dat er bij toerbeurt gereden 

wordt bij uitwedstrijden 
- Bij sponsorkleding een wasregeling opstellen : van ouders wordt verwacht dat er bij toerbeurt 

gewassen wordt.) 
- Communicatie met de teamleden over allerlei zaken. Dit kan via de telefooncirkel of andere 

mediakanalen/  
- Bijwonen van 2 leidersavonden per seizoen 
Alle wedstrijden 
- Bezetting in het veld regelen (opstelling maken) 
- Coachen 
- Eventueel optreden als grensrechter : ook dit kan door ouders gedaan worden 
- Invullen en afwerken van het digitaal wedstrijdformulier vanaf de D pupillen 
Thuiswedstrijden 
- Limonade/thee verzorgen voor tegenpartij en eigen elftal (af te halen in de kantine) 
- Eventueel hesjes of reserveshirts regelen wanneer tegenstander met zelfde kleur shirt speelt. Hesjes en 

shirts liggen bij de wedstrijdleiding 
Uitwedstrijden 
- Melden bij de wedstrijdleiding 
- Team begeleiden naar kleedkamer en veld 
- Na afloop van de wedstrijd formulier ophalen: alleen bij E/F pupillen 
- Formulier inleveren bij SDV Barneveld: alleen bij E/F pupillen 
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Een uitvoerige beschrijving van alle taken is te vinden in de jeugdleiderleidraad. Deze is te vinden en te 
downloaden via de website van SDV Barneveld. 
 
 
5.  Campagne netjes hè 
Hiervoor verwijzen we naar onze site: www.sdvb.nl en dan doorklikken onder ClUB naar de campagne. 
 
6. Punten voor verbetering 

 
SDV Barneveld is een grote club met veel elftallen en veel vrijwilligers. Iedereen doet erg z’n best om alles 
gladjes te laten verlopen. Ondanks dat gebeurt het toch dat dingen niet zo lopen als dat de bedoeling is of zoals u 
dacht dat ze zouden verlopen. Blijft u hier vooral niet mee zitten maar spreek iemand van de jeugdcommissie aan 
om uw verbeterpunten door te geven. Wij zijn u hier zeer erkentelijk voor. Samen met u kunnen we de club op 
een hoger peil brengen. 
 
 


