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Contactgegevens vereniging
Bestuur
Functie
Voorzitter
Penningmeester a.i.
Secretaris
Alg. bestuurslid
Alg. bestuurslid
Alg. bestuurslid

Naam
Gerrit Vliem
Erwin Pater
Mike Grasdijk
Gerrit de Vrij
Michel v/d Top
Jan van Veldhuizen

Telefoonnummer
06-29073893
06-10499067
06-11384967
06-39782044
06-13389574
06-53311141

emailadres
vliemschildersbedrijf@hetnet.nl
penningmeester@vvlunteren.nl
secretariaat@vvlunteren.nl
g.devrij@kpnmail.nl
michel.vd.top@gmail.com
jan@jcvanveldhuizen.nl

Commissies
Functie

Naam

Telefoonnummer

emailadres

Sponsoring
Kantine
Toernooien
Recreatieve elftallen

Marije Kuppens
Arie van Duijn
Gerrit de Vrij
Dirk-jan van den Brink

06-53898854
06-55874405
06-39782044
06-10614047

sponsoring@vvlunteren.nl
kantine.vvlunteren@gmail.com
g.devrij@kpnmail.nl
dirkjan.vandenbrink@outlook.com

Diversen
Functie

Naam

Telefoonnummer

emailadres

Wedstrijdsecretaris
Ledenadministratie
Contributie
Website
Consulaat
Beheer sportpark
Activiteiten

Anja Gelok
Marleen Teunissen
Willem Klok
Johan van Roekel
Gert van Veller
Marten van Garderen
Tonnie Floor

06-50254336
06-15078779
06-10387591
06-23976226
06-53462163
06-20665115
06-40557125

wedstrijdsecretariaat@vvlunteren.nl

ledenadmin@vvlunteren.nl
ledenadmin@vvlunteren.nl
j.vanroekel@hetnet.nl
gvveller@agterberg.nl
m.garderen01@kpnmail.nl
ac@vvlunteren.nl
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Contributie
Hieronder volgen de geldende contributies :
Senioren
35+ competitie
45+ competitie
A, B, C - junioren
D- pupillen
E, F - pupillen
Bambino’s
Niet spelend lid/donateurs

€ 230,00
€ 95,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 125,00
€ 75,00
€ 50,00

Eenmalige inschrijf kosten
Administratiekosten bij niet automatische incasso

€ 10,00
€ 10,00

Seizoenkaart
Seizoenkaart 65+

€ 30,00
€ 15,00

per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar

per jaar
per jaar

Gezinskorting:
3e kind uit een gezin ( < 18 jaar) en thuiswonend > 50 % korting
4e kind uit een gezin ( < 18 jaar) en thuiswonend > 100 % korting
Bij voortijdig bedanken dient de contributie tot het einde van het seizoen betaald te worden. Het seizoen loopt van 1
juli tot en met 30 juni. Opzeggen als lid moet altijd voor 1 juli ( i.v.m. verwerking in Sportlink en stopzetting van de
machtiging en verplichtingen aan de KNVB ).

Kantinediensten
Alle seniorenleden betalen via de contributie een bedrag van €50,00 voor kantinediensten. Dit bedrag kan worden
terug verdient door ook daadwerkelijk de kantinediensten te draaien.
Er zijn ook leden die veel vrijwilligerswerk uitvoeren. Zij kunnen een verzoek indienen om het betaalde kantinegeld
terug te krijgen. Dit kan door het invullen van een formulier die te downloaden is op de site.
Wijzigingen en eventuele opzeggingen dienen altijd schriftelijk of per email te worden ingediend bij de
ledenadministratie! Voor vragen kunt u terecht bij Wim Klok.
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Ledenadministratie
Ledenadministratie vvLunteren
Postbus 10
6740 AA Lunteren
ledenadmin@vvlunteren.nl

Wilt u, uw kind of wie dan ook lid worden ga dan naar onze site : www.vvlunteren.nl
Klik op “Lid worden?” . Via de pagina die u dan krijgt kunt u zich aanmelden als lid van vv Lunteren.
Geïnteresseerden zijn altijd welkom een keer een training bij te wonen. Hiervoor kan contact worden gezocht met
jeugdbegeleidster Marleen Pieters.
Gaat u verhuizen, verandert uw email adres, krijgt u een nieuw telefoonnummer geef dit a.u.b. ook door aan de
ledenadministratie!
Ieder jaar zijn er weer een aantal leden die stoppen met hun sportieve activiteiten . We hopen dat deze leden met
plezier zullen terugkijken op de tijd die ze bij vv Lunteren hebben doorgebracht. Beëindiging van het lidmaatschap is
volgens ons huishoudelijk reglement uitsluitend schriftelijk of per mail mogelijk. De opzegging zal door de
ledenadministratie, eveneens worden bevestigd.
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Kleding
Tot en met het seizoen 2012-2013 werden de voetbaltenues van de vv Lunteren jeugdteams gesponsord en gratis
aan de jeugdleden ter beschikking gesteld. Aangezien het steeds moeilijker wordt om sponsoren te vinden, heeft het
bestuur besloten om voor de jeugd een kledingplan op te zetten. Tijdens de Algemene ledenvergadering van 22 mei
2013 is het agendapunt “Kledingplan” goedgekeurd door de leden. Dit plan is met ingang van het seizoen 2013-2014
in gegaan.
Wat betekent het kledingplan voor u?
Ieder spelend jeugdlid (categorie F tot en met A) gaat een bedrag per jaar betalen voor het gebruik van de
voetbalkleding, die de vereniging ter beschikking stelt. Hierdoor is de kleding niet meer afhankelijk van een sponsor.
Wat kost het kledingplan?
De jaarlijkse bijdrage voor het kledingplan bedraagt € 20. Voor dit bedrag wordt aan iedere speler een voetbalshirt
alsmede een voetbalbroekje ter beschikking gesteld. Sokken zijn en blijven voor eigen rekening.
Het voetbaltenue blijft eigendom van de vereniging en de speler wordt ook geacht hier netjes mee om te gaan. Aan
het eind van het voetbalseizoen, dan wel bij tussentijds vertrek, dient het tenue weer bij vv Lunteren te worden
ingeleverd.
Overig
Vervanging van de tenues zal geleidelijk plaatsvinden. Dit omdat vervanging van alle tenues tegelijk financieel niet
haalbaar is en er ook jeugdteams zijn die recentelijk nieuwe gesponsorde tenues hebben en we deze ook naar de
sponsor toe niet zo snel willen vervangen.
Het kledinggeld zal worden geïnd middels de contributie.

Procedure inzake sponsoring kleding, tassen, etc.
1. De elftalleider/trainer/sponsor maakt kenbaar dat een/zijn bedrijf een elftal wil sponsoren met kleding of tassen aan
sponsoring@vvlunteren.nl
2. De sponsorcommissie is altijd het contactpunt en niet Rijnderssport.
3. De kledinglijn voor Lunteren is door het bestuur van Lunteren bepaald en aan deze lijn wordt de sponsor geacht
zich te houden. vv Lunteren heeft een contract met Hummel en Rijndersport te Barneveld.
4. Aantallen van te bestellen artikelen kan men uiteraard zelf bepalen, afhankelijk van aantal spelers per elftal.
5. De prijzen voor bedrukking zijn vaste (netto) prijzen en afhankelijk van aantallen, formaat en kleuren. De sponsor
ontvangt een offerte van vv Lunteren.
6. Voordat er bedrukt gaat worden ontvangt de sponsor via de sponsorcommissie een digitale proefdruk ter
goedkeuring.
7. De trainer/leider ontvangt pasmaten zodat de juiste maten besteld kunnen worden door de sponsorcommissie.
8. vv Lunteren factureert naar de sponsor, betaling binnen 30 dagen.
9. vv Lunteren is nimmer verantwoordelijk voor de levering.
Indien er kleding kwijt is zal dit in rekening gebracht worden bij degene die het kwijt is geraakt.
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Kleding bij training





Voetbalschoenen
Trainingstenue (shirt, broekje, kousen en scheenbeschermers)
Trainingspak (afhankelijk van weersomstandigheden)
Geen sieraden! ( kunnen gevaar opleveren voor jezelf of medespelers )

Kleding bij wedstrijden









Voetbalschoenen
Shirt in clubkleuren
Broek in clubkleur
Kousen in clubkleur
Indien nodig Slidingbroek (zwart)
Scheenbeschermers
Trainingspak voor eventuele reservebeurt/warming up
Geen sieraden!

Douchen
Uit hygiënisch oogpunt is het verplicht dat iedere speler gaat douchen na iedere wedstrijd en/of training. Daarom
vergeet niet een handdoek, zeep en badslippers mee te nemen. De trainers/ leid(st)ers zullen toezien dat dit gebeurd.

Kleedkamers
Deze dienen na afloop schoon ( aangeveegd ) achtergelaten te worden na de training en wedstrijden, ook die van de
tegenstander. Doucheruimte middels de aanwezige trekker aangetrokken. Plastic bekertjes, lege ( plastic )
frisdrankflesjes, pakjes, etc. worden in de daarvoor bestemde vuilnisbak gedeponeerd.
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Discipline (speler)




Sociaal gedrag tegenover (assistent) scheidsrechter, tegenstander, trainer en leider, dus geen verbaal geweld
zowel in woord als in gebaar.
Niet roken in de kleedkamer, in de dug-out, op het veld en oefenhoek.
Bij absentie dit tijdig melden bij leider/trainer (ook bij trainingen)

Wangedrag
Wangedrag (agressief of ander normafwijkend gedrag) wordt niet geaccepteerd.
Hieronder vallen onder andere diefstal, vandalisme en geweld, gericht op eigendommen van vvLunteren, haar leden
of van haar bezoekers. Afhankelijk van de aard van het wangedrag kan het bestuur een sanctie opleggen in de vorm
van het laten vergoeden van de schade of het opleggen van een schorsing. Bij herhaaldelijk wangedrag kan dit leiden
tot verwijdering (royement). Indien gewenst/noodzakelijk zal de politie worden ingeschakeld.

Vertrouwenspersoon
Het bestuur heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld. Deze functies worden bekleed door de voorzitter
en de jeugdbegeleidster.
Personen die een gegronde klacht hebben over ongewenst gedrag kunnen deze melden bij de vertrouwenspersoon
via onderstaand adres. Anonieme klachten worden door de vertrouwenspersoon niet in behandeling genomen.
v.v. Lunteren Vertrouwenspersoon, Postbus 10, 6740 AA Lunteren
De vertrouwenspersoon is belast met de opvang van de klager die een klacht heeft over ongewenst gedrag
en daarover wil praten. De vertrouwenspersoon maakt verslag op van de ontvangen klacht en beoordeeld
of de klacht ontvankelijk is. De klager wordt daarover geïnformeerd.
De klager bepaalt te allen tijde wat er met de klacht gebeurt. De vertrouwenspersoon doet niets zonder de
instemming van de klager.
Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard hoort de vertrouwenspersoon afzonderlijk de persoon die een klacht over
ongewenst gedrag heeft ingediend, eventueel daarna degene tegen wie de klacht is gericht en andere betrokkenen.
Een ieder die in het kader van het onderzoek wordt gehoord, is verplicht de gevraagde informatie te verschaffen en
geheimhouding te betrachten. Van ieder gesprek wordt een schriftelijk rapport opgemaakt.
Alle gesprekken van de vertrouwenspersoon zijn besloten en vinden buiten de contouren van het sportpark
“de Wormshoef” plaats.
Aan de vertrouwenspersoon zal voor de uitoefening van zijn werk door het bestuur alle relevante informatie ter
beschikking worden gesteld.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de vertrouwenspersoon niet uit hoofde van zijn functie wordt benadeeld in zijn
positie. Deze bescherming is in alle situaties van toepassing.
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Informatie voor leiders en trainers
1. Communicatie







Correspondentie vanuit bestuur/ledenadministratie/knvb naar trainers en leid(st)ers verloopt vaak via de mail.
Oefenwedstrijden worden altijd ( uit en thuis) door de wedstrijdsecretaris vastgelegd. Wil je zelf wat regelen
doe dit dan altijd in overleg.
De trainingstijden/velden kunnen alleen in overleg met Tech. Zaken jeugd worden gewijzigd. Wijk a.u.b. niet
af van het veld verdeling schema voor de trainingen.
Laat de jeugdbegeleidster (Marleen Pieters) weten als een van onze leden voor langere tijd geblesseerd of
ziek is. De jeugdbegeleidster kan dan wat ondernemen en misschien hem/haar een bezoekje brengen.
Mail/ geef iedere speler een overzichtslijst met alle namen, adressen en telefoonnummers van medespelers.
Mail/geef iedere week de wedstrijd met aanvangstijd door en de vertrektijd vanaf het sportpark. Denk eraan
altijd een minimaal een half uur van te voren aanwezig zijn op des betreffende sportpark.
Gebruik de mogelijke communicatie mogelijkheden zoals de website. Kinderen vinden het leuk om vermeld te
worden. Wedstrijdverslagen/foto’s/enz. zijn altijd welkom. Mail naar info@vvlunteren.nl

2. Thuiswedstrijden






Anja Gelok zorgt er voor dat de spelerspassen klaar liggen in de wedstrijd secretariaatkamer.
De leid(st)er van een team is verantwoordelijk voor het invullen van het KNVB digitaal wedstrijdformulier. Voor
een handleiding ga naar:
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding_dwf.pdf?id=14209
Tijdens de rust moet de leid(st)er van een team de drinkbekertjes en thee/limonade ophalen in de kantine
voor zowel de eigen ploeg als de tegenstander.
De leid(st)er moet erop toezien dat de spelers na gebruik van de kleedkamer deze in nette staat wordt
achtergelaten.
In het geval dat de kleur van het shirt van de tegenstander dezelfde is als die van vv Lunteren, dient de leider
reserve shirts te regelen via Anja Gelok. De leid(st)er is verantwoordelijk dat deze shirts weer schoon worden
ingeleverd.

3. Uitwedstrijd




De leid(st)er van het team is verantwoordelijk dat het vervoer van en naar de uitwedstrijd geregeld is.
De spelerspassen moeten te allen tijde worden meegenomen en na de wedstrijd in de
wedstrijdsecretariaatkamer worden ingeleverd.
De leid(st)er van het team is verantwoordelijk voor het invullen van het KNVB
wedstrijdformulier/wedstrijdbriefje bij de uitspelende ploeg en levert na de wedstrijd de kopie in bij het
wedstrijdsecretariaat.

4. Tijdens de wedstrijd



Scheidsrechters zijn vaak vrijwilligers van een vereniging. Bovenal zijn zij mensen die net als iedereen fouten
kunnen maken. Respecteer beslissingen van een scheidsrechter en ga zeker niet schelden.
Het is trainers en leid(st)ers niet toegestaan tijdens een wedstrijd het veld te betreden.
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Plattegrond Sportpark

Kleedkamers: 1 t/m 8
Scheidsrechters
kleedkamers: S1 en S2

Ut Sporthuus

Parkeerterein

Veld A

5
6

8

7

Oefenhoek

Tribune

Wormshoefweg

1
2
3
4
S1

ingang Kantine

Veld B

S2

Kunstgrasveld

Bisschopweg

pag. 13

pag. 14

Sponsoring
Sportbeoefening heeft een grote maatschappelijke functie. Zeker in een tijd van individualisering en vervaging van
normen en waarden vervult sport een belangrijke educatieve rol, namelijk leren winnen en verliezen en binnen kaders
en regels in teamverband opereren. De maatschappij heeft daar baat bij en daarom mag dit ook gezien worden als
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en verenigingen. Bij Voetbalvereniging Lunteren
gaan normen en waarden, sportief gedrag, fair play en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand.
Voetbalvereniging Lunteren is in de regio een bekende club en een vereniging welke een naamsbekendheid geniet
onder de vele voetballiefhebbers. De sportieve verrichtingen van onze jeugdelftallen worden door voetballiefhebbers
ook goed bezocht, daar waar nog menig jeugdspeler er van droomt om profvoetballer te worden.
In de sportwereld zowel bij de amateurs als de professionals is sponsoring door het bedrijfsleven niet meer weg te
denken. Het bedrijven van sport op een bepaald niveau is kostbaar en nauwelijks meer uit de reguliere
verenigingsinkomsten op te brengen, mede omdat de overheid zich steeds meer terugtrekt uit haar maatschappelijke
verantwoording op dit gebied in de vorm van subsidie.
Voetbalvereniging Lunteren heeft diverse vormen van sponsoring, welke duidelijk worden weergegeven in onze
sponsorgids. Het beleid van de sponsorcommissie is dan ook heel duidelijk, partnership met onze sponsoren staan bij
ons voorop om daarmee de gezamenlijke doelstelling van sponsoring te bereiken.
Mocht u geïnteresseerd zijn in sponsoring van Voetbalvereniging Lunteren mail dan naar sponsoring@vvlunteren.nl
zodat wij contact met u op kunnen nemen en maken dan graag een afspraak met u om alle mogelijkheden rustig te
bespreken en zo het maximale rendement voor u uit uw sponsorgeld te halen.
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Speelduur van de wedstrijden
Per leeftijdscategorie neemt de speelduur met 2 x 5 min. toe.
F-pupillen
2 x 20 minuten
E-Pupillen
2 x 25 minuten
D-Pupillen
2 x 30 minuten
C-junioren
2 x 35 minuten
B-junioren
2 x 40 minuten
A-junioren/Senioren
2 x 45 minuten

Champions League (mini’s)
De Champions League is een onderlinge 4 tegen 4 competitie voor F-pupillen van 5-,6- en 7 jaar. Het grote voordeel
van deze vorm is dat er op kleinere veldjes met minder spelers tegelijk wordt gespeeld. Ieder team speelt op een
zaterdag meerdere korte wedstrijdjes.
Vier tegen Vier is bedoeld als uithangbord voor het belangrijkste motto in het jeugdvoetballeerproces, namelijk:
"voetballen leer je vooral door te voetballen". Het zal duidelijk zijn dat voor een kind de kans heel klein is om het
voetbalspel onder de knie te krijgen en zich te ontwikkelen door het spelen in echte 11 tegen 11 wedstrijdsituaties.
Dit is voor kinderen een te onoverzichtelijke situatie :



weinig kans op een volwaardige rol tijdens het spel
een klein aantal balcontacten

Kortom te weinig mogelijkheden om echt aan het spel deel te nemen.
Ook het 7 tegen 7 zoals dat gespeeld wordt door de E- en F-pupillen vertoont dezelfde problemen voor de kleinste
voetballertjes. Daarom wordt gekozen voor de "kleinste" vorm van een partijspel, het 4 tegen 4.
In 4 tegen 4 vinden we alles terug dat het partijtje op straat zo aantrekkelijk maakt(e), het is een wedstrijd



je komt veel aan de bal
er kunnen veel doelpunten worden gemaakt

Kortom alle bedoelingen van het voetbalspel komen er in naar voren. Jong en oud beleeft aan dit zo makkelijk te
organiseren spel ongelooflijk veel voetbalplezier. Juist dit partijspel (meer dan bijvoorbeeld 3 tegen 3 of 5 tegen 5) is
zeer geschikt om het voetbalspel te leren. Er moeten immers ontelbaar veel voetbalsituaties worden opgelost. En je
kunt je daarbij nooit aan het spel onttrekken want dan is jouw partij met 3 tegen 4 enorm in het nadeel. Voor de
spelers is 4 tegen 4 een doel op zich, ze willen het partijtje winnen en zo goed mogelijk spelen.
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Afgelastingen wedstrijden
Bij algehele afkeuring van de wedstrijden op zaterdag door de KNVB kan NOS teletekst pagina 603 afdeling Oost of
de website van de KNVB geraadpleegd worden.
De KNVB heeft via haar website een extra prachtige mogelijkheid gemaakt om op de speeldag te controleren of een
wedstrijd is afgelast. vv Lunteren neemt hier ook aan deel. U kunt het volgende hanteren:
Handleiding
Optie 1 Afgelasting per club in programma deze week
 log via Internet in op www.voetbal.nl
 selecteer Clubs en competities » Zoeken op Club.
 Vul de clubnaam als, Lunteren, in en druk op de knop “Zoeken”.
 Druk op de knop “mijn clubs” en daarna op “afgelastingen”.
 Hier worden de thuiswedstrijden genoemd die afgelast zijn bij Lunteren
Optie 2 Afgelasting per club in programma per competitie.
 log via Internet in op www.voetbal.nl
 selecteer Clubs en competities » Zoeken op Club.
 Vul de clubnaam als, Lunteren, in en druk op de knop “Zoeken”.
 Selecteer het team waarvoor u wilt zien of uw team is afgelast en om eventueel te bekijken welke wedstrijden
zijn afgelast in de betreffende poule.
 Bij programmaoverzicht vind u meest rechts in het overzicht “status”, hieronder staat of een wedstrijd wel of
niet afgelast is.
Voor de uitwedstrijden zijn we afhankelijk of de desbetreffende vereniging ook wil deelnemen aan het nieuwe
systeem. Niet elke vereniging is daar al op ingesteld.
Twijfelt u dan kunt u altijd contact opnemen met het sportpark 0318-483900.

Gele of Rode kaarten
Wanneer een speler van onze vereniging een gele of rode kaart heeft ontvangen volgt er een boete van de KNVB.
Deze boete wordt verhaald via de ledenadministratie op de desbetreffende speler.

Website
Onze vereniging heeft een mooie website deze kan nog mooier worden als iedereen helpt de website te vullen. Heeft
u iets leuks te melden, een wedstrijd verslag, een foto, een mededeling of iets dergelijks mail dit dan naar
info@vvlunteren.nl zodat dit op de site geplaatst kan worden.
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Activiteiten
Alle activiteiten worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het
Activiteitencommissie, maar kan ook door andere mensen geregeld worden.
De volgende activiteiten worden onder andere georganiseerd:






Grote Clubactie
Zaalvoetbaltoernooi
Sinterklaasfeest
Spelletjesmiddag
Familiedag

Verzekering
Alle personen die lid zijn van de KNVB en hun contributie betaald hebben, zijn verzekerd via de collectieve ongevallen
en WA verzekering van de KNVB. De verzekering is van kracht tijdens clubactiviteiten, zoals trainingen, wedstrijden,
toernooien, vergaderingen, clubbijeenkomsten etc. , alsmede de reis naar een van deze gebeurtenissen. Schade
moet binnen 3 x 24 uur worden gemeld.
Voor beknopte instructies en schadeformulier kunt u naar het volgende site gaan:
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/Schadeformulier%20COV%5B1%5D.pdf

Spelerspas
Alle spelende KNVB-leden beschikken sinds 1 januari 2007 over een spelerspas, uitgezonderd E- en F-pupillen. De
pas, die het formaat heeft van een creditcard, is vijf jaar geldig. Op de pas staan de naam van de speler, het
relatienummer, zijn/haar pasfoto en de naam van de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen. De aanvraag van
een spelerspas verloopt via de ledenadministratie van de vereniging.
De spelerspas maakt het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen. Indien spelers geen pas kunnen
overhandigen, mogen zij niet spelen. Scheidsrechters en aanvoerders/leiders controleren de passen voor de
wedstrijd. De scheidsrechter heeft het recht een visuele controle uit te voeren. Deze controlemogelijkheid heeft een
preventieve werking.
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Doelstellingen van de spelerspas:








het verbeteren van de mogelijkheid de juiste identiteit van spelers vast te stellen om te kunnen controleren op
speelgerechtigdheid bij bindende wedstrijden.
het verbeteren van de mogelijkheid de juiste identiteit van spelers vast te stellen die zich schuldig maken aan
wanordelijkheden
positieve bijdrage aan fair play
bevorderen lik-op-stuk beleid
vergroten pakkans bij tuchtrechtelijke maatregelen
verbeteren van de mogelijkheden om de juiste leeftijdsklassen tegen elkaar te laten uitkomen
extra ondersteuning voor de scheidsrechter

Ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij de club











Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of dochter.
Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de mede spelers.
Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de
tegenstander.
Laat het coachen over aan de trainer.
Blijf altijd positief, juist bij verlies. Wordt niet boos, de volgende keer beter.
De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen.
Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren.
De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.
Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.
Wilt u echt met voetbal bezig zijn, volg dan een pupillen module van de KNVB.

Neem voor opleidingen contact op met het secretariaat, secretariaat@vvlunteren.nl.
Hoewel steeds minder ouders zich bemoeien met de sportvereniging van hun kinderen, blijft het belangrijk voor ons
als vereniging om steun van alle ouders te krijgen. Zij kunnen immers de jeugdleden ondersteunen, stimuleren en ze
zijn onmisbaar bij allerlei kleine en grotere clubtaken, zoals bijvoorbeeld leider/trainer of assistent leider zijn, het team
rijden naar een uitwedstrijd, meedraaien in kantinediensten zodat de jeugd wat kan eten of drinken na het sporten.
Soms moet er zelfs een elftal worden terug getrokken uit de competitie omdat er onder de ouders geen leiding voor
het team gevonden wordt.
Onze vraag is stel een paar uurtjes beschikbaar zodat wij de vereniging goed draaiende kunnen houden en de jeugd
met plezier kan blijven voetballen
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
De jeugd van voetbalvereniging Lunteren groeit. Meer jeugdleden betekent ook meer materiaal, kleding en
jeugdactiviteiten. Om ook nog leuke dingen voor de jeugd te organiseren is er geld nodig.
Daarom doet vv Lunteren mee aan de Grote Clubactie en hebben we de Club van 50.
Opbrengst hiervan komt volledig ten goede van de jeugd.
Wat is de Grote Clubactie?
De Grote Clubactie is een loterij voor het Nederlandse verenigingsleven om inkomsten te werven door middel van het
verkopen van loten. De loten worden verkocht door de jeugdleden zelf.
Waarom deelnemen aan de Grote Clubactie?
Van de opbrengst gaat maar liefst 80% rechtstreeks naar de clubkas. Geen enkele andere loterij keert zo'n hoog
percentage uit.

Wat is de Club van 50?
De Club van Vijftig is binnen de vereniging actief om geld te werven voor het financieren van incidentele objecten
projecten, doelen voor de jeugd welke buiten het normale verenigingsbudget vallen. Deze club bestaat uit personen,
bedrijven en instellingen die, vanuit hun eigen voetbalverleden of om welke andere reden dan ook, sympathiseren met
de vv Lunteren en de vereniging een warm hart toedragen. Dit zal gerealiseerd worden door het per seizoen storten
van € 50,- door de leden van de Club van Vijftig.
De bestemmingsdoelen zullen bepaald worden op initiatief van de Sponsorcommissie, dan wel op voorstel of verzoek
aan de Club van Vijftig door derden. De bestemmingsdoelen dienen wel de goedkeuring te krijgen van het bestuur
van de voetbalvereniging Lunteren.
De namen van de leden van de Club van Vijftig zullen op een naamplaatje op een bord in de kantine vermeld worden.
We hopen natuurlijk dat U ook lid wil worden van de Club van Vijftig.
U kunt zich aanmelden bij de leden van de sponsorcommissie. Ook kunt U zich aanmelden door uw gegevens te emailen naar: sponsoring@vvlunteren.nl.

Oud Papier / Kleding
Bij veel mensen is het wel bekend maar wellicht nog niet voldoende. Ook bij vv Lunteren staan containers waar het
oud papier en kleding in gedeponeerd kan worden. De hele week zijn deze containers vrij bereikbaar. De containers
staan links achterin op het parkeerterrein van het sportpark voor het kassagebouw.
De kleding is bestemd voor de Stichting KOVAMO. Alle kleding die deze stichting ophaalt wordt verkocht aan landen
in Oost-Europa die de kleding in de regel hergebruiken. De netto-opbrengst is geheel bestemd voor het Diabetes
Fonds, gevestigd te Amersfoort. Dit fonds wendt de gelden voornamelijk aan voor onderzoek.
Breng uw oud papier en kleding naar vv Lunteren! U helpt niet alleen de vereniging maar ook het milieu.
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Vrijwilligers
WIJ KUNNEN ALTIJD VRIJWILLIGERS GEBRUIKEN M/V
Wat je moet doen? Nee, je moet niets doen! Wat kun je ons bieden? Je bepaalt zelf wat je gaat doen of wilt gaan
leren, wanneer je dat gaat doen en hoeveel tijd je eraan gaat besteden! En we bekijken samen met jou of we je
ergens vast of in overleg incidenteel in kunnen gaan passen. We willen natuurlijk wel zoveel mogelijk van je eventuele
talenten gebruik maken.
Wat wij je bieden?
Een uitdaging! Een uitdaging om een stukje verantwoordelijkheid op te pakken als vrijwilliger bij een leuke, ambitieuze
en nog steeds groeiende voetbalvereniging. Er is voldoende ruimte om zelf inhoud te geven aan taken. Meestal zijn er
wel wat spelregels waar we als vereniging rekening mee moeten houden. Maar je kunt er zelf heel veel van maken.
Eigen ideeën, een stuk creativiteit en initiatieven zijn dan ook van harte welkom. Saai? Hoe kom je erbij? Je weet niet
wat er allemaal te doen valt! Spannend? Soms wel ja, maar er wordt veel gewerkt in teamverband en is er altijd wel
iemand met veel ervaring waar je op terug kunt vallen.
Ook jongeren?
Graag veel jongeren zelfs! Als je jong bent kun je bij ons ook nog veel ervaring opdoen. Ontdek je talenten en
vaardigheden door eens wat op te pakken. We kunnen je zelf intern op veel gebieden opleiden en begeleiden. Maar
eventuele cursussen zijn ook mogelijk. Dat is lang niet altijd nodig. Veel taken kunnen met een korte instructie al
opgepakt worden. Vooral de huidige groep jongeren binnen onze vereniging gaat straks bepalen hoe v.v. Lunteren er
de komende periode uit gaat zien en of onze club haar goede naam als organisatie waar kan blijven maken.
Wat krijg je ervoor terug?
Echt vrijwilligerswerk is liefdewerk oud papier! Dat doe je voor je club of die van je kind of kleinkind. Vaak hebben
anderen al jaren voor jou, voor je kind of kleinkind veel werk verzet en vind je het gewoon leuk om eens iets terug te
doen. Je doet het voor niets. Net zoals bestuursleden en commissieleden bij v.v. Lunteren, die geen van allen een
vergoeding krijgen voor het vele werk dat ze verzetten. Je krijgt heel veel leuke contacten en als je dat wilt veel
verantwoordelijkheid. Je gaat behoren tot die grote groep van al meer dan 75 vrijwilligers die v.v. Lunteren rijk is. De
groep die v.v. Lunteren zo sterk heeft gemaakt en sterk moet houden. Krijg je dan echt niets? Nou ja, een gezellige
feestavond aan het einde van het seizoen hoort er altijd bij.
Wat zijn er dan allemaal voor functies?
Teveel om op te noemen, maar ik zal proberen een beetje een beeld te geven.
Medewerkers klusteam
Zij zorgen voor onderhoud en beheer van gebouwen, tribune, terrein en reclameborden. Zijn ook vaak de gangmakers
bij verbouw en nieuwbouw.
Medewerkers huishoudelijke dienst
Zij zorgen voor schoonhouden van kantine en vergader ruimtes.
Terreinmannen
Zij zijn verantwoordelijk voor uitgeven, beheren en onderhoud van materialen voor trainingen en wedstrijden. Maken
de velden gereed en houden toezicht op gebruik van velden en kleedkamers. Zorgen voor de thee in de rust van de
wedstrijden.
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Medewerkers bij de jeugd en senioren
Zij kunnen worden ingezet in diverse functies zoals trainer, leider, clubscheidsrechter, verzorger of assistent
scheidsrechter. Zorgen voor vervoer van een team bij uitwedstrijden en activiteiten, fungeren als gastvrouw/gastheer
in ons wedstrijdsecretariaat.
Medewerkers kantineteam
Zij fungeren als gastvrouw/gastheer achter de bar of in de snackbar en houden zich bezig met de verkoop van drank,
snoep en de bereiding van snacks en verkoop hiervan. Tevens houden zij toezicht op het gebruik en op orde houden
van ons clubhuis. Verder worden onder hun verantwoordelijkheid feesten, verlotingen en andere activiteiten in onze
kantine georganiseerd en zijn ze belast met inkoop en beheer voorraad van ons zeer uitgebreide assortiment
producten.
Medewerkers ter ondersteuning van commerciële activiteiten en public relations
Zij houden zich bezig met het binnenhalen van een deel van de sponsors en adverteerders, de redactie van ons
clubblad en de jaarlijkse presentatiegids. Zij zorgen voor het uitbrengen en verspreiden van deze uitgaven. Zij maken
foto's van diverse activiteiten, zorgen voor plaatsing van o.a. foto's en tekst op de website en de interne kabelkrant
van v.v. Lunteren en in de krant. Tevens coördineren zij de uitreiking van sponsorkleding en ontvangen de sponsors in
onze bestuurskamer met een drankje en een bloemetje.
Bestuurslid of commissielid
Zij maken deel uit van het bestuur of van één van de vele commissies op bovengenoemde terreinen binnen v.v.
Lunteren en dragen ieder en gezamenlijk een stuk verantwoordelijkheid op hun terrein.
Met wie kan ik eventueel contact opnemen?
Neem contact op met de secretaris (secretariaat@vvlunteren.nl ).
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