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 Voorwoord 
 

 

 

In de Algemene Ledenvergadering van eind april 2021 heeft het Bestuur mij voorgedragen 

als de nieuwe Voorzitter van de Jeugdcommissie. Daar heeft de ledenvergadering mee 

ingestemd. Desondanks ben ik al wat langer actief in deze functie, vanaf juni 2020. Deze 

voorgaande periode op Interim basis. 

 

Dit is derhalve mijn eerste voorwoord als nieuwe voorzitter van de Jeugdcommissie in de 

jeugd informatiegids.  

 

Bij de intrede van nieuwelingen is er meestal ook sprake van mensen die afgetreden zijn. 

Per einde seizoen 2020 zijn binnen de Jeugdcommissie oud – gedienden Dick Nijenhuis en 

Jurgen van Dongen afgetreden, per einde seizoen 2021 gevolgd door Peter van de Sande. 

Hierbij wil ik allen bedanken voor hun jarenlange inzet voor de Hilvaria Jeugdafdeling. 

 

Naast mij is Erik Catsburg per aanvang seizoen 2020-2021 toegetreden tot de 

Jeugdcommissie. Lopende het seizoen gevolgd door Linda Veron. Laatste lid van de 

Jeugdcommissie is Jurgen Smits. De Commissie voorziet een verdere versterking nuttig zal 

zijn, geïnteresseerden kunnen hierover contact opnemen met ondergetekende.  

 

Momenteel woon ik alweer een dikke 20 jaar in Hilvarenbeek, en heb in die tijd 2 van mijn 

eigen nazaten, Nick en Jesse, actief gezien in alle leeftijdsklassen van de Jeugd. Ook ik heb 

vele uren langs de lijn gestaan als supporter en heb als rijouder gefunctioneerd.  

 

Op die basis realiseer ik me terdege dat het soepel functioneren van deze Jeugdafdeling 

staat en valt bij een sportieve en tegelijkertijd fanatieke inzet en mentaliteit van de spelers, 

gecombineerd met de loyale en ook weer fanatieke medewerking op vrijwillige basis van het 

benodigd kader: leiders, trainers, coördinatoren, overige Hilvaria medewerkers. Niet te 

vergeten: ouders die functioneren als rij-ouder en / of supporter!!  

 

Terugkijken op het seizoen 2020-2021 is simpel: dat seizoen is vroegtijdig verknald door 

het Corona virus. Op het moment van schrijven is Corona nog steeds actief aanwezig. 

Desondanks, met beperkende maatregelen: Laten we voetballen en trainen zoals dat in een 

dorpse voetbalvereniging als Hilvaria verwacht mag worden: fanatiek, sportief, en met 

respect voor medespelers, kader en tegenstanders. 

 

Samen staan we sterker.  

 

Echter ook hier geldt: indien deze Infogids foute en / of niet – volledige informatie 

verstrekken, is het in eerste instantie de Jeugdcie. die hiervan op de hoogte gesteld moet 

worden, en / of daarin de uiteindelijk gewenste beslissingen neemt.  

 

Alle elftallen veel succes op basis van sportiviteit toegewenst in het komende seizoen en de 

seizoenen daarna. 

 

Leo van de Wal 

Voorzitter Jeugdcommissie Hilvaria 
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Intro 

 
Beste spelers, ouders / verzorgers, trainers, jeugdleiders en dan nog iedereen die 

betrokken is bij de Hilvaria Jeugdafdeling.   

Voor u / jou ligt de informatiegids Jeugd voor het seizoen 2021-2022.  

 

Allereerst willen we benadrukken dat we de speelsters, trainsters en leidsters niet 

vergeten zijn, maar voor het gemak spreken we steeds over spelers, trainers en 

leiders.  

  

Een nieuw voetbalseizoen met een aantal nieuwe mensen zorgt altijd weer voor vragen. 

Soms makkelijk te beantwoorden, soms lastiger. Wat de eerste categorie betreft, hopen wij 

met deze Informatiegids reeds op voorhand vele vragen, met name die van huishoudelijke 

aard, te kunnen beantwoorden. Zodat reeds aanwezig kader, maar ook de nieuwelingen 

onder ons, zich in kunnen lezen in de Hilvaria organisatie. De basis van volwaardig  

functioneren start met goed geïnformeerd te zijn. 

 

Dan zullen er ongetwijfeld vragen over blijven waarbij deze Informatiegids niet direct een 

antwoord heeft. Mocht dat het geval zijn, dan kunnen ouders / verzorgers en spelers zich in 

eerste instantie wenden tot hun trainer of leider. De trainers / leiders benaderen de 

coördinator van hun leeftijdscategorie. Mocht de trainer / leider / coördinator jullie niet 

verder kunnen helpen, dan legt hij / zij jullie vraag voor aan de Jeugdcoördinator (let op: 

deze functie is momenteel vacant) of de Jeugdcommissie. De Jeugdcommissie wil er naar 

streven  alle vragen binnen een redelijke termijn te kunnen beantwoorden. 

 

Mochten jullie in de loop van het seizoen onderwerpen tegenkomen, waarvan jullie denken 

dat het nuttig is ze een volgende keer in deze gids op te nemen of je hebt over deze gids 

op- of aanmerkingen, geef dat dan door aan de Jeugdsecretaris, naam en e-mail account 

terug te vinden op de Hilvaria website. 

 

Als bekend leven we vanwege Corona in onzekere tijden. Op het moment van  

schrijven is het nog niet volledig te overzien hoe een en ander zich zal ontwikkelen 

medio  / najaar 2021. Het uitgangspunt bij deze Infogids, is de situatie zoals het 

normaal zou moeten zijn. De geldende richtlijnen vanwege Corona, die ook nog 

eens regelmatig aangepast en / of veranderd worden, kunnen tot gevolg hebben 

een stelsel van maatregelen / richtlijnen welke afwijkt van de diverse richtlijnen 

als genoemd in deze Info Gids. Indien van toepassing besluit en communiceert ook 

dan de Jeugdcie. en / of Bestuur hun aangepaste maatregelen. 
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Jeugdbeleidsplan Hilvaria  
 

Het Beleidsplan Jeugdafdeling Hilvaria 2021 – 2026 willen in de ledenvergadering van 

september 2021 vaststellen. Dit Beleidsplan kunt u inzien en /  of downloaden vanaf de 

Hilvaria website: www.hilvaria.nl  

 

Het doel van het Beleidsplan Jeugdafdeling is dat dit als hulpmiddel functioneert voor alle 

betrokkenen bij de Jeugdafdeling binnen Hilvaria, om op een verantwoorde manier en met 

veel plezier een voetbal - beleven aan te bieden, gecombineerd met een gestructureerde 

voetbalopleiding. Met aandacht voor plezier, sociale ontwikkeling, sportiviteit en sportief 

presteren.  

  

Daarnaast kunnen ook anderen, bijvoorbeeld ouders, nu zien hoe de theorie er uit ziet achter 

hetgeen leiders, coaches en trainers in praktijk brengen en willen bereiken met hun spelers. 

Ook waar alle betrokkenen rekening mee dienen te houden binnen hun functie.  

 

Het Jeugdbeleidsplan kent 2 delen: 

▪ Het deel wat u kunt downloaden vanaf de website, is het organisatorisch 

Jeugdbeleidsplan voor de periode 2021 -  2026.  

▪ Dit organisatorisch Jeugdbeleidsplan vormt de basis voor het nog op te maken Technisch 

Jeugdbeleidsplan. Er wordt naar gestreefd om dit komend seizoen te actualiseren. Tot 

die tijd functioneert het technisch gedeelte van het huidige (doch licht verouderde) 

Jeugdbeleidsplan als het technisch Jeugdbeleidsplan. Wordt aan gewerkt.   

  

In het Jeugdbeleidsplan 2021 - 2026 wordt uitgebreide informatie gegeven over 

o.a.:  

▪ Doelstellingen binnen de jeugdafdeling 

▪ Organisatie van de Jeugdafdeling 

▪ Functieomschrijvingen en taken 

▪ Normen, waarden en regels 

 

Een belangrijke factor in de organisatie is de functie van de Algemeen Jeugdcoördinator. 

Momenteel staat deze functie vacant.  

 

Het op papier hebben van een Jeugdplan betekent niet dat we er zijn. We zullen er op een 

positieve manier in praktijk moeten brengen.  

 

De Jeugdcommissie en Algemeen Jeugdcoördinator gaan ervan uit dat alle leiders en trainers 

kennis hebben van het jeugdplan, en daar naar handelen, voor zover dat van belang is voor 

hun team. Bij vragen en onduidelijkheden kan er altijd overleg plaatsvinden met de 

Jeugdcommissie, of, indien aangesteld, de Jeugdcoördinator. 

   

Voor eventuele opmerkingen over het jeugdbeleid kun je je vragen stellen aan de leden van 

de Jeugdcommissie. Wie dat zijn, en hoe met hen gecommuniceerd kan worden: zie de 

samenstelling van de Jeugdcommissie op de Hilvaria website.  

 

We wensen iedereen succes met hun voetbalteam, maar vooral heel veel voetbalplezier.  

  

 

 

  

 

  

  

http://www.hilvaria.nl/
http://www.hilvaria.nl/
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Normen en waarden. 
 

De commissie gedragsregels heeft voor alle jeugdteams bij sv Hilvaria de volgende 11 

gedragsregels vastgesteld.   

  

Deze 11 gedragsregels zijn bij alle teams van de JO11 tot en met JO19 ingevoerd. Uiteraard 

geldt dit ook voor de klassen hieronder, maar daar willen we het niet zo formeel onder de 

aandacht brengen. 

  

1. Wij willen winnen, maar wel met fair spel.  

   

2. Elkaar aanmoedigen oké; er zijn grenzen.  

  

3. Wij accepteren altijd de beslissing van de scheids.  

  

4. Wij gedragen ons sportief en correct.  

  

5. Wij spreken onze medespelers aan op onsportief gedrag.  

  

6. Wij respecteren de leiders en de trainers.  

  

7. Wij pesten niemand. Sociale media blijven sociaal.  

  

8. Wij noemen elkaar bij de voornaam en iedereen telt mee.  

  

9. Wij zijn zuinig op het materiaal en ruimen samen op.   

  

10. Wij laten na het douchen het kleedlokaal schoon achter.  

  

11. Wij houden ons aan “NIX onder 18”.   

  

Bij het nakomen van deze regels zullen alle spelers zich veilig voelen bij de club. Bij het niet 

nakomen van deze regels zullen gepaste maatregelen worden genomen.  

  

De commissie die deze gedragsregels heeft vastgesteld functioneert onder Voorzitterschap 

van Arno Timmermans. 
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Plattegrond sportpark  

  
  

 

 

 

 

 



   - 7 -  

Lidmaatschap  
 

• Alle meisjes en jongens in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar kunnen in de Jeugd 

van Hilvaria trainen en, uitzonderingssituaties daargelaten, deelnemen aan de KNVB 

competitievoetbal. 

• Voor de leeftijden onder 7 jaar bestaat binnen Hilvaria de afdeling Smurfenvoetbal 

en Oefengroep. In deze categorieën worden geen wedstrijden en / of competitievoetbal 

gespeeld, in deze categorieën wordt vooral op een speelse manier kennis gemaakt met 

spelen met de bal en actief zijn in teamverband.  

• Aanmelden nieuwe leden (download formulier website) Aanmelden van nieuwe leden 

kan gedurende het hele seizoen geschieden. Het formulier is op de website onder 

“Lidmaatschap” , tabblad “Lid worden” vermeld. 

• Opzeggen lidmaatschap (download opzegformulier website) Wanneer je het 

lidmaatschap op wilt zeggen, doe dit dan tijdig voor het einde van het seizoen. Het 

formulier is op de website onder “Lidmaatschap”, tabblad “Opzeggen” vermeld. 

• Mutatie (download mutatieformulier website) Geef wijzigingen altijd direct door aan de 

jeugdsecretaris.  Het formulier is op de website onder “Lidmaatschap”, tabblad 

“Wijzigen” vermeld 

• Jeugdcommissie: de leden van de Jeugdcommissie zijn te vinden onder tabblad “Over 

Hilvaria”, kijk dan bij tabblad “Bestuur / Commissies”. Als te doen gebruikelijk is de 

Secretaris eerste aanspreekpunt  

 

Website  

Bijna alle informatie kunt u terugvinden op www.hilvaria.nl.  Zeker van actuele zaken is de 

website de meest uitgebreide en snelste communicatiekanaal. 

 

Op de website is een kalender opgenomen. De intentie is dat deze vanaf begin seizoen 2021-

2022 intensief gebruikt gaat worden voor diverse informatie van wat wanneer gepland staat. 

Wij adviseren iedereen zo veel mogelijk deze website te volgen, en / of activiteiten welke 

gepland zijn zo veel mogelijk bij de beheerder van deze agenda (Sjors van Laarhoven, e-

mail webmaster@hilvaria.nl) bekend te maken. Bij een juiste en intensieve toepassing geeft 

dit veel info en duidelijkheid op. 

  

Oproep aanvullend benodigd kader 

De jeugdcommissie van sv Hilvaria roept iedereen op die bereid is zich in te zetten voor de 

club, vooral niet af te wachten. Meld je bij een lid van de Jeugdcommissie, en mail naar 

jeugdvoorzitter@hilvaria.nl 

 

Programma (ook op website)  

Het programma is altijd twee weken voorafgaand te vinden op www.hilvaria.nl/matchcenter-

jeugd. Daarnaast is het verstandig om voetbal.nl in de gaten te houden. Dat is de site 

waarop de KNVB de programma’s publiceert.   

  

Afmelden voor een wedstrijd  

Kun je aan een bepaalde wedstrijd wegens ziekte of andere omstandigheden niet meedoen, 

laat dit dan tijdig weten aan je leider (uiterlijk vrijdag 18.00 uur). Wacht hiermee niet tot 

het laatste ogenblik, anders wordt het voor je leider moeilijk om voor eventuele aanvulling 

van het elftal te zorgen. Al kunnen er natuurlijk situaties van overmacht optreden, zoals 

spelers die op zaterdagmorgen ziek blijken te zijn. Bij alle activiteiten die georganiseerd 

worden, verwachten wij dat alle spelers komen. Als je echt niet kunt, laat dit dan zo snel 

mogelijk, of in ieder geval tijdig, weten.  

 

 

  

mailto:webmaster@hilvaria.nl
mailto:jeugdvoorzitter@hilvaria.nl
http://www.hilvaria.nl/
http://www.hilvaria.nl/
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Ouders als trainers / leiders op vrijwillige basis 

De Jeugdcommissie hanteert het uitgangspunt dat bij ieder team minimaal één ouder de 

trainingen verzorgt, en minimaal één ouder als leider functioneert. Uiteraard kunnen beide 

functies door één ouder gecombineerd worden. Dit is de enige basis waarop een 

Jeugdafdeling van een amateur sportvereniging kan functioneren met een betaalbare 

contributie.  

 

 

 

Slechts bij uitzondering en / of in geval van bijzondere omstandigheden kan de 

Jeugdcommissie besluiten hier van af te wijken. Een mogelijke situatie hiervan kan zijn bij 

een externe trainer / leider van een standaard elftal (bijvoorbeeld JO19-1, JO17-1, JO15-1 

etc.) 

 

Kleding/Tenue  

Alle teams spelen in wedstrijdtenues (shirt, broek en sokken) die door sv Hilvaria ter 

beschikking worden gesteld, al dan niet voorzien van een sponsornaam. Deze tenues worden 

centraal gewassen. De kosten voor de aanschaf, het wassen en eventueel herstel van deze 

tenues zijn in de contributie begrepen. Reglement voor de door sv Hilvaria verstrekte kleding 

en tassen:  

  

• De leider(st)ers zijn het hele seizoen verantwoordelijk voor de elftalkleding.  

• Leid(st)ers zijn verplicht om na elke wedstrijd de kledingstukken te tellen. (3 hoopjes 

maken)  

• Bij verlies van de door Hilvaria verstrekte spullen zijn de kosten voor het elftal  

• Alle elftalkleding, jassen, tassen en trainingspakken blijven ten alle tijden eigendom 

van Hilvaria.  

• Alle spullen worden eenmalig verstrekt.  

• Kapotte spullen kunnen omgeruild worden, indien er sprake is van vernieling zijn de 

kosten voor het elftal.  

• Trainingspakken, jassen en tassen zijn alleen voor Hilvaria doeleinden te gebruiken. 

(niet voor op vakantie, op de camping of voor andere sportevenementen).  

• Van iedereen wordt verwacht dat ze zuinig zijn op de door Hilvaria verstrekte spullen.  

  

De kleding op de trainingen is vrij. Wel is iedereen verplicht zich om te kleden op het 

sportpark, zowel bij de trainingen als bij de wedstrijden. Je komt dus niet in sportkleren 

naar de club toe, uitzondering hierop kan zijn doordeweekse wedstrijden of andere 

omstandigheden zoals gebrek aan kleedruimte.  

 

Wederom vanwege het Corona gebeuren is dat nu anders. Zodra het reguliere 

regime als hierboven omschreven weer gehanteerd kan worden, zal Hilvaria 

hiervan melding maken. 

 

Houdt er rekening mee dat je tijdens wedstrijden reserve kunt zijn. Zeker als het wat kouder 

is, is een trainingspak noodzakelijk. Vanaf 2000 is het dragen van scheenbeschermers voor 

iedereen verplicht gesteld door de KNVB.  

 

Douchen  

Elke speler is verplicht zich te douchen, zowel na de training als na de wedstrijd. Douchen 

is net zo belangrijk als sporten. Zorg er voor, dat er naast de normale douchespullen ook 

slippers in de tas zitten. Dit ter voorkoming van eventuele infecties e.d.  
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Nu tijdens het Corona gebeuren is dit juist andersom, spelers moeten thuis 

douchen. Hilvaria zal melding maken zodra dit beleid kan veranderen, en douchen 

bij Hilvaria weer mogelijk is. 

 

Onderhoud van en aanwezigheid in kleedkamers 

Ander punt van aandacht: iedereen wil zich graag omkleden in een schone kleedkamer. Het 

is een kleine moeite om na de training / wedstrijd even met de vloertrekker, die in elke 

kleedkamer hangt, door de kleedkamer te gaan. Zodat ook het volgende team in een redelijk 

schone kleedkamer kan. Als onderdeel van de waarden en normen die bij Hilvaria gelden, 

kunnen trainers / leiders dit natuurlijk ook op toerbeurt door de spelers van hun team laten 

doen. 

 

Speciaal verzoek van de technische commissie jeugd van de JO-9 categorie en jonger:  

Graag voor en na de training en voor en na de wedstrijd geen ouders in de kleedkamer. Dit 

in verband met de grootte van de kleedkamers en de drukte die dan ontstaat.  

 

Training  

Je zit niet alleen bij een voetbalclub om wedstrijden te spelen, maar vooral om te leren 

voetballen. Je kunt dit niet leren zonder te trainen. Spelers zijn verplicht om te komen 

trainen. Als je niet kunt komen trainen moet je dit vooraf aan je trainer melden.  

 

Fietsen, maar ook scooters, worden natuurlijk in één van de FIETSENSTALLINGEN 

geplaatst en niet voor de toegangspoort, of op de plekken die gereserveerd zijn voor 

gehandicapten en / of hulpdiensten. We hopen natuurlijk, dat er geen ambulance op 

het veld hoeft te komen. Maar het zou erg slordig zijn, als dan nog héél veel fietsen en 

scooters weggezet moeten worden. Daarbij: Verkeerd geplaatste fietsen kunnen worden 

verwijderd.  

 

Vervoer  

De leider regelt zelf het vervoer bij uitwedstrijden. Het is aan te raden hiervoor een rijschema 

te maken, voor de competitie begint. 

 

Ouders zijn verplicht te rijden. Als zij op een door de leider geplande datum niet kunnen 

rijden, dienen zij zelf voor vervanging te zorgen. 

 

Het dragen van autogordels is voor alle personen die in de auto zitten verplicht. Zorg er voor 

dat er niet meer personen in een auto vervoerd worden dan er autogordels aanwezig zijn. 

Als dit toch gebeurt, is de bestuurder van de auto zelf volledig aansprakelijk voor alle 

eventuele gevolgen die kunnen ontstaan bij het niet dragen van autogordels. Er kan dan 

geen beroep gedaan worden op de ongevallen- of aansprakelijkheids- verzekering van sv 

Hilvaria.  

 

Indeling Elftallen  

Jaarlijks keert het indelen van spelers terug en dikwijls is niets moeilijker dan dat. Steeds 

opnieuw blijkt dat het onmogelijk is om het een ieder 100% naar de zin te maken. De 

indelingen worden samengesteld door de jeugdcoördinator, de coördinator per leeftijdsgroep 

en de persoon technische zaken vanuit de Jeugdcommissie in samenspraak met leiders en 

trainers.  

  

Enkele uitgangspunten die worden gehanteerd zijn:  

voor alle teams, met uitzondering van de JO-8, worden de teams samengesteld op basis van 

selectie naar sterkte, waarbij in ogenschouw wordt genomen dat ieder lid op zijn eigen 

niveau kan voetballen. Dit gebeurt omdat ook alle zusterverenigingen dit systeem toepassen 

en om de spelers de kans te geven zich in gelijkwaardige teams te kunnen ontplooien en 

tegen tegenstanders van ongeveer dezelfde sterkte te kunnen spelen.   
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Voor JO-8 wordt op dit moment alleen gekeken naar geboortejaar. Getracht wordt om 

klasgenoten / vriendjes zoveel mogelijk in het zelfde team te laten spelen. Mochten er 

problemen zijn met betrekking tot de indeling kunt u hierover in eerste instantie contact 

opnemen met de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie.  

 
Voor de Oefengroep (6 en 7 jaar oud) en Smurfen (onder 6) bestaan geen specifieke eisen 

qua indeling, dat is gewoon gezellig samen spelen en kennis maken met de bal.  

  

Procedure Afgelastingen  

  

Uitgangspunten  

Hilvaria is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de informatie ten aanzien van 

afgelastingen via de website: www.hilvaria.nl, klik dan op tabblad Home, en daarna op 

Afgelastingen 

  

Leden / trainers / coaches / begeleiders / ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het 

verkrijgen van informatie ten aanzien afgelastingen via verschillende kanalen (intern 

website en / of wedstrijdsecretariaat, extern website KNVB / teletekst).  

  

Wat doe je als je denkt dat een wedstrijd afgelast wordt?  

1. Kijk op teletekst pagina 603 (Hilvaria voetbalt in district Zuid 1) voor algehele afgelasting. 

Cat. A (A1, B1, C1) Cat. B (overig).  

2. Kijk op www.hilvaria.nl voor de laatste update ten aanzien afgelastingen 

thuiswedstrijden.  

3. Wanneer een uitwedstrijd is afgelast buiten algehele afgelastingen vanuit de KNVB, en 

dit bekend is bij het secretariaat, wordt de leider van het betreffende team hierover 

telefonisch ingelicht.  

 

NB: Vaak hebben andere clubs ook een website waarop hun afgelastingen staan 

vermeld, hiermee ben je als speler / leider vaak eerder op de hoogte.  

    

Aflassen van wedstrijden  

Bij mindere weersomstandigheden, worden op vrijdag, zaterdag en / of zondag de velden 

op de Hilvaria accommodatie gekeurd door een consul van de KNVB. Deze bepaalt of er 

gevoetbald mag worden, op welke velden dit mag, en hoeveel wedstrijden er kunnen / 

mogen plaatsvinden. Dit wordt doorgegeven aan het wedstrijd secretariaat van Hilvaria en 

deze informatie zal zo snel mogelijk op de site geplaatst worden. Indien noodzakelijk worden 

de velden omstreeks 11:00 uur nogmaals gekeurd.  

  

Aflassen van trainingen    

Op maandag t/m vrijdag worden de velden gekeurd om te bepalen of er getraind kan 

worden. Voor 16:15 uur zullen een eventuele afgelastingen gecommuniceerd worden via 

www.hilvaria.nl  

  

Beheerder procedure Afgelastingen is de (Jeugd)secretaris. Voor op- of aanmerkingen kunt 

u bij de (Jeugd)secretaris terecht.  

 

Verzekeringen 

 

Ongevallenverzekering  

Elk lid van sv Hilvaria is via de KNVB verzekerd voor ongevallen. De premie van de 

verzekering is bij de contributie inbegrepen. 

 

http://www.hilvaria.nl/
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Mocht medische behandeling noodzakelijk zijn ten gevolge van een ongeluk(je) tijdens een 

sv Hilvaria-activiteit dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten, voor zover niet elders 

verzekerd, geheel dan wel gedeeltelijk via deze verzekering worden verhaald. Wel dient er 

dan binnen 48 uur een rapport van het ongeval te worden opgemaakt. 

 

De verzekering keert ook uit bij gehele dan wel gedeeltelijke invaliditeit en bij overlijden. In 

voorkomende gevallen wordt u verzocht contact op te nemen met de Jeugdsecretaris. De 

verzekering die sv Hilvaria heeft afgesloten is een aanvullende verzekering. U dient zelf ook 

goed verzekerd te zijn. Uitkeringen bij ongevallen zijn via de verzekering van de KNVB 

minimaal.  

 

Aansprakelijkheidsverzekering  

Net als bij de ongevallenverzekering is elk lid ook automatisch verzekerd voor wettelijke 

aansprakelijkheid. Indien er een beroep op deze verzekering moet worden gedaan, dan 

gelieve u contact op te nemen met de Jeugdsecretaris.  

 
Let wel, schade aan brillen e.d. vallen niet onder deze verzekering.  

Zowel de ongevallen- als de aansprakelijkheidsverzekering lopen vanaf het vertrek thuis tot 

aan het moment van thuiskomst voor zowel trainingen, wedstrijden en andere door de club 

georganiseerde activiteiten.  

 

 

 

Diversen 

 

Kampioenen  

De teamleider dient het aanstaande kampioenschap minimaal 1 week voor de wedstrijddag 

door te geven aan de Jeugdsecretaris door een mail te sturen naar: 

jeugdcommissie@hilvaria.nl. Mocht je team over een shirtsponsor beschikken dan dient de 

teamleider zelf de shirtsponsor uit te nodigen.  

  

De huldiging van de jeugdkampioenen van Hilvaria vindt altijd plaats in het clubhuis van 

Hilvaria. De spelers en leiders worden vanaf de sluis binnengehaald met kampioensmuziek 

 

Hilvaria stelt de kampioensvlag beschikbaar gedurende het kampioensfeest in het clubhuis. 

De teamleider krijgt de benodigde consumptiebonnen en bijbehorende traktatie overhandigd 

vanuit het wedstrijdsecretariaat. De consumptiebonnen dienen dezelfde dag te worden 

opgemaakt in het clubhuis. 

 

Ook na het spelen van een bekerfinale worden jeugdteams gehuldigd door sv Hilvaria 

(ongeacht de einduitslag).  

  

Wanneer kampioen?  

De Jeugdcommissie hanteert hiervoor de standenlijst die de KNVB wekelijks publiceert via 

hun eigen sportlink (alleen toegankelijk voor kaderleden van de club). Leiders en ouders 

kunnen de standenlijsten zien op www.voetbal.nl na het eenmalig aanmaken van een 

gebruikersnaam met wachtwoord op deze site. 

 

Bij een gelijk aantal punten met 1 of meerdere concurrenten wordt het team in de 

kampioenengalerij van Hilvaria opgenomen. Het doelsaldo wordt buiten beschouwing 

gelaten. Mocht een competitie niet uitgespeeld worden door je eigen team of door team(s) 

van de concurrent(en) dan beslist de jeugdcommissie. Bij verschil van inzicht tussen de 

(team)leiders en de jeugdcommissie zal het hoofdbestuur uiteindelijk een beslissing nemen.   

  

http://www.voetbal.nl/
http://www.voetbal.nl/
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De teamleider is in overleg met de ouders vrij om ook buiten de poort van sv Hilvaria het 

kampioensfeest voort te zetten. De kosten voor deze activiteiten buiten de Hilvaria 

accommodatie zijn voor rekening van de initiatiefnemers, en kunnen NIET gedeclareerd 

worden bij de club. Leiders dienen met de ouders dus ook duidelijk af te stemmen wat 

hiervoor het budget is om teleurstellingen achteraf te voorkomen.  De activiteiten buiten de 

poort vallen onder volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (eigen WA – 

verzekering) van de teamleider en de ouders.    

 

Toernooien  

Een paar keer per jaar gaan de jeugdleden mee op toernooi bij een andere vereniging. Zo'n 

toernooi duurt een hele of een halve dag. Geef uw kind wat extra kleding mee in geval van 

slecht weer. Tevens wat eten en drinken. Voor wat betreft het zakgeld is iedereen vrij, maar 

geef niet te veel mee, het steekt alleen maar de ogen van anderen uit.  

  

Boetes en Strafzaken  

De door de KNVB opgelegde boetes als gevolg van strafzaken, dienen door de speler zelf te 

worden betaald. Boetes komen normaal gesproken bij de pupillen niet voor. Indien de gele 

of rode kaart niet vóór de eerstvolgende wedstrijd is betaald, wordt dit met de leider 

opgenomen en wordt de spelerspas uit de map gehaald en kan er dus niet worden gespeeld, 

voordat de betaling contant is betaald. 

 

De leiders dienen de boetes van de spelers te incasseren en te betalen bij Jurgen Smits 

(jeugdcommissielid). Ga niet aan een ander lid van de jeugdcommissie of aan een 

bestuurslid het geld betalen. De hoogte hiervan wordt tijdig doorgegeven. Dus als op de 

wedstrijddag een kaart is ontvangen, moet deze voor de volgende wedstrijddag 

daaropvolgend zijn betaald. Anders mag er NIET worden gevoetbald!!   

 

Spelers die uit het veld worden gestuurd doormiddel van een directe rode kaart, zijn voor 

de eerst volgende bindende(competitie of beker) wedstrijd geschorst door de KNVB. Er kan 

ook door Hilvaria een schorsing opgelegd worden.   

 

Een door de vereniging opgelegde schorsing geldt ook voor vriendschappelijke wedstrijden. 

Indien een speler van het veld is gestuurd dan meldt hij zich na de wedstrijd onmiddellijk 

bij de wedstrijdcoördinator. Deze vult samen met de speler en de leider de daarvoor 

verplichte formulieren in. Je moet je ook melden bij de wedstrijdcoördinator, indien een 

speler van de tegenpartij het veld is uitgestuurd, nadat hij een overtreding heeft gemaakt 

tegen jou. Dit geldt zowel voor uit- als thuiswedstrijden.  

  

Bij andere onregelmatigheden tijdens wedstrijden, trainingen of andere activiteiten op en 

rond het veld, zal in voorkomende gevallen door de leiding al dan niet een schorsing of 

waarschuwing worden gegeven.  

   

    Contactpersonen Jeugdvoetbal met info  
            

Jeugdcommissie  

De jeugdcommissie van sv Hilvaria behartigt de belangen van alle jeugdleden.  

De jeugdcommissie is per juni 2021 samengesteld als volgt:  

  

Voorzitter:  

Leo van de Wal, Het Doel 3, 5081 PW  Hilvarenbeek. GSM: 06 13139707, e-mail: 

jeugdvoorzitter@hilvaria.nl 

Verantwoordelijkheid: 

▪ Algemene organisatie en algemeen aanspreekpersoon 
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▪ Afgevaardigd namens Jeugdafdeling in Hoofdbestuur 

▪ Opsteller van  en bewaker van beleid en organisatie 

  

Jeugdsecretaris  

Functie is vacant 

Verantwoordelijkheid: 

• Secretariële werken 

• Communicatie met KNVB  en Zusterverenigingen, alsmede opgeven teams KNVB 

       
Commissielid technische zaken  

Erik Catsburg, GSM: 06 54364017, e – mail: erik_catsburg@hotmail.com 

• Technisch beleid jeugdzaken 

• In praktijk brengen van en coördineren van technisch jeugdplan  

• Indeling jeugdelftallen in samenspraak met de leeftijdscoördinatoren en 

Jeugdcoördinator.  

 

Overige leden jeugdcommissie  

Jurgen Smits, GSM 06 21226731 

• Algemene zaken 

• Organisatie van Wedstrijdcoördinatoren 

• Planning 

 

Linda Veron, GSM 06 14582577 

• Aan- en afmeldingen van leden 

• Algemene zaken 

  

Ondersteuning jeugdcommissie Jeugdcoördinator  

Functie is vacant 

Verantwoordelijk voor de hoofdtaken uit het beleidsplan:  

- uitvoering technische jeugdplan  

- begeleiden jeugdtrainers  

- aanstellen en inwerken leiders en trainers  

- signaleren en oplossen van problemen  

- bezoeken trainingen   

- organiseren bijeenkomsten trainers en leiders  

  

Coördinatoren per leeftijdscategorie  

JO18-JO19  Roel Timmermans 

JO16-JO17  Geert Vanderackerveeken 

JO14-JO15  Frank Hendrickx 

JO12-JO13  Emiel Hendrikx 

JO10-JO11  Cees Driedijk 

JO08-JO09  Patrick Smulders 

Oefengroep  Niels Kemps 

Smurfen   Mark Schouten (t/m eind 2021)  

       

Wedstrijdcoördinatoren zaterdag  

Jurgen Smits           tel. 06-21226731       

  
Functiebeschrijving wedstrijdcoördinatoren  

Zij coördineren op zaterdag de wedstrijden en zullen voor de ontvangst zorgen van onze 

tegenstanders en van onze eigen elftallen. Ze zorgen dat het wedstrijdformulier ingevuld 

mailto:erik_catsburg@hotmail.com
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wordt. Daarnaast vangen ze eventuele KNVB scheidsrechters op. Ook hier geldt dat 

aanvulling van de groep Wedstrijdcoördinatoren altijd gewenst is. 

 

Aanspreekpunt accommodatie (bijvoorbeeld het verkrijgen van een sleutel voor 

toegang kleedkamers voor leiders en trainers): 

Tim van Rijswijk (lid Bestuur)    tel. 06-2756773 

 

Aanspreekpunt materialen (bijvoorbeeld als je als trainer te weinig ballen hebt om 

te kunnen trainen): 

 

Ton Hoosemans (lid Bestuur)    tel. 06-21408436 

Frans Smolders 

 

Vragen over contributie: 

Penningmeester Anja Coppens (lid Bestuur)  tel. 06-53800637 

  
Vriendschappelijke wedstrijden  

Mark Kleinheerenbrink, Bloemenstraat 22, 5081 CS Hilvarenbeek, tel. 5053813. 

Aanspreekpersoon voor alle vriendschappelijke wedstrijden voor alle jeugd elftallen.  

  
Aanspreekpunt jeugdscheidsrechters  

Mark Kleinheerenbrink, Bloemenstraat 22, 5081 CS Hilvarenbeek, tel. 5053813.  

  
Verantwoordelijk toernooizaken  

Jos van der Bruggen, Gebr. Aartspad 8, 5081 MC Hilvarenbeek, tel 013-5043125 en / of  

06-28128202. E-mail jeugdtoernooi@hilvaria.nl 
 

Op de Hilvaria website zijn onder het tabblad TEAMS alle elftallen te vinden, inkl. leiders/ 

trainers etc.  

 

 

Organisatiestructuur van S.V. Hilvaria   
  

  

  
  

mailto:jeugdtoernooi@hilvaria.nl

