
 

Beste ouders/verzorgers en spelers,  
  

Jeugdbeleid  

S.V. Hilvaria heeft een jeugbeleid en dat staat op onze website:www.hilvaria.nl  

In het jeugdbeleid wordt uitgebreide informatie gegeven over o.a.: 

 

 Doelstellingen binnen de jeugdafdeling; 

 Organisatie van de jeugdafdeling; 

 Functieomschrijvingen en taken; 

 Normen, waarden en regels; 

 Samenstelling teams; 

 Opzet en oefenstof trainingen; 

 Teamformatie bij pupillen en junioren; 

 Taken binnen de teamformatie; 

 Specifieke aandachtspunten per leeftijdscategorie; 

 Standaard coachtermen. 

 

Activiteiten 

S.V. Hilvaria is een actieve vereniging waarbij voor elke leeftijdscategorie tijdens het 

seizoen een leuke activiteit plaatsvindt. Zo is er de jaarlijkse Sinterklaasviering en het 

kerstzaalvoetbaltoernooi voor de hele jeugd in de Hispohal. Het seizoen wordt in mei/juni 

afgesloten met één van de grootste jeugdtoernooien in Brabant, het Toon de 

Bruin/Hilvaria jeugdtoernooi.  

 

Lidmaatschap 

 

Contributie (download formulier website) 

De contributie is op de website onder “Contact” vermeld. De leeftijd is bepalend voor de 

hoogte van de contributie die betaald dient te worden.  

 

Aanmelden nieuwe leden (download formulier website) 

Aanmelden van nieuwe leden kan gedurende het hele seizoen geschieden. Het formulier 

is op de website onder “Contact” 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 “Contact” vermeld. 

 

Mutatie (download mutatieformulier website) 

Geef wijzigingen altijd direct door aan de jeugdsecretaris. Het formulier is op de website 

onder “Contact” vermeld. 

 

Voetballen 

 

Programma (ook op website) 

Het programma is altijd twee weken vantevoren te vinden op 

www.hilvaria.nl/matchcenter-jeugd 

 

Afzeggen 

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). 

 

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 tekomen trainen. Als je niet 

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

 

http://www.hilvaria.nl/
http://www.hilvaria.nl/matchcenter-jeugd
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Daarnaast wil iedereen 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 

S.V. Hilvaria gelden, kunnen trainers/leiders dit natuurlijk ook op toerbeurt door de 

spelers van hun team laten doen. 

 

Indeling Elftallen 

De procedure van het indelen van de teams is te vinden in het “Jeugdbeleid” van S.V. 

Hilvaria. Het jeugdbeleid is te vinden op de website bij “Beleid”. De indelingen worden 

samengesteld door de jeugdcoördinator, de coördinator per leeftijdsgroep en het 

jeugdcommissielid technische zaken in samenspraak met leiders en trainers. 

 

Procedure Afgelastingen 

Dee procedure voor afgelasting bij trainingen en wedstrijden staat op de website onder 

“Afgelasting” beschreven. 

 

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

Jurgen van Dongen (jeugdcommissielid). 

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 S.V. Hilvaria een schorsing opgelegd worden.  

Een door de vereniging opgelegde schorsing geldt ook voor vriendschappelijke 

wedstrijden. 

 

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. 

 

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. 

 

Fietsenstalling 

Fietsen moeten in de FIETSENSTALLING worden geplaatst en niet voor de 

toegangspoort. Verkeerd geplaatste fietsen kunnen worden verwijderd. 

 

Kleding/Tenue 

Alle teams spelen in wedstrijdtenues (shirt, broek en sokken) die door S.V. 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. 

 

Vervoer 

De leider regelt zelf het vervoer bij uitwedstrijden. Meestal wordt hier een rijschema voor 

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

niet kunnen rijden, dienen zij zelf voor vervanging te zorgen.  

 

Ongevallenverzekering 

Elk lid van S.V. Hilvaria is via de KNVB verzekerd voor ongevallen. De premie van de 
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verzekering is bij de contributie inbegrepen. Mocht medische behandeling 

noodzakelijk zijn ten gevolge van een ongeluk(je) tijdens een S.V. 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 S.V. 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. 

 

Website 

Alle informatie kunt u terugvinden op www.hilvaria.nl. 

 

Oproep 

De jeugdcommissie van S.V. Hilvaria roept iedereen op die bereid is zich in te zetten voor 

de club, vooral niet af te wachten, maar dit telefonisch of schriftelijk te melden bij een 

van de leden van de jeugdcommissie.  

 

Gedragsregels 

De jeugdafdeling van S.V. Hilvaria heeft voor alle jeugdteams 11 gedragsregels 

vastgesteld. Deze gedragsregels staan op de website vermeld. www.hilvaria.nl/beleid 

 

Tot slot 

Het is mogelijk dat er zich zaken voordoen die niet in deze algemene informatie staat. 

Mocht zich dat voordoen, 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 jullie vraag voor aan de jeugdcoördinator zodat er altijd een 

antwoord op jullie vraag komt. 

 

 

 

 

 

 


