Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Welkom!
Met deze Informatiebrochure proberen we je alle informatie te geven die nodig is om snel binnen onze
vereniging je weg te kunnen vinden. Mocht je na het lezen nog vragen, op- of aanmerkingen hebben, dan
kun je natuurlijk altijd contact opnemen met één van de leden van de jeugdcommissie of je leider/trainer.
Wij wensen jou en je ouders een plezierige en sportieve tijd toe bij FC Eibergen!

1. Algemene informatie
FC Eibergen maakt sinds 1974 gebruik van de velden op sportpark 'De Bijenkamp', gevestigd aan de
Rietmolenseweg in Eibergen. In het seizoen 2014-2015 is het sportpark (velden en gebouwen) grondig
gerenoveerd. Er is een nieuw clubgebouw gerealiseerd dat de naam “de Eibarg” heeft gekregen en in het
bestaande clubgebouw d'n Iemhof zijn kleedkamers en opslagruimtes gerealiseerd. Voor
zaalvoetbalactiviteiten maakt FC Eibergen gebruik van sporthal 'De Pickerhal' en de gymzaal “de Rekstok”.
Onderstaand een plattegrond van sportpark de Bijenkamp.

Bezoekadres:
Rietmolenseweg 5
7151 MD Eibergen
Postadres:
Postbus 11
7150 AA Eibergen
T: 0545-477372
E: info@fceibergen.nl
W: www.fceibergen.nl

2. Lidmaatschap
Als je interesse hebt om te gaan voetballen meld je je via de website door het invullen van het
aanmeldingsformulier. Je mag dan 6 weken kosteloos meetrainen. Na die 6 weken ben je definitief lid tenzij
je je afmeldt. De vereniging meldt nieuwe leden vervolgens aan bij de KNVB. Nieuwe leden die voorheen
lid waren van een andere vereniging, dienen zich ook via het aanmeldingsformulier aan te melden. FC
Eibergen regelt via het programma Sportlink van de KNVB, de overschrijving van de oude vereniging naar FC
Eibergen. Afhankelijk van het niveau waarop een speler speelt, geldt een deadline voor de overschrijvingen.
Deze is voor A-categorie spelers (ruwweg selectiespelers) 15 juni. Meld je je aan gedurende het seizoen,
dan bestaat er een mogelijkheid dat je niet direct ingedeeld kan worden in een spelend team. De reden
hiervoor is dat bepaalde teams al vol zitten. Uiteraard kun je wel meetrainen. We streven er naar een nieuw
lid zo snel mogelijk te laten meespelen in wedstrijden.
Ieder lid van FC Eibergen betaalt contributie. Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Voor de hoogte
van de contributie per leeftijdscategorie verwijzen wij naar de website. Inning van de contributie vindt
plaats per kwartaal. Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar (van 1 juli tot en met 30 juni). Opzeggen van
het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden voor 1 mei bij de ledenadministratie.
3. Ouders/verzorgers
Het is belangrijk voor een kind dat er aandacht is van ouders of andere familieleden of verzorgers wanneer
hij of zij aan het voetballen is. Bezoek daarom af en toe een wedstrijd of training. Bij eventuele klachten,
vragen of wensen kun je je altijd tot de leider, trainer of coördinator wenden. Op de zaterdagochtenden is
er ook altijd iemand van de vereniging te vinden in de bestuurskamer.
De ervaring leert dat ouders/verzorgers van jonge kinderen hun voetbalervaring vaak (te) snel willen
overbrengen op hun kinderen. De visie van de FC Eibergen is: laat de kinderen zoveel als mogelijk zelf het
voetbalspel ontdekken, stimuleren is prima maar laat de kinderen zelf hun eigen keuzes maken. Daar leren
zij het meest van! Vertrouw op de aansturing door de leiders en trainers. Zij weten welke leerfase het beste
bij welke leeftijd past. Het geven van tactische en technische aanwijzingen tijdens wedstrijden gebeurt dan
ook door de leiders (en niet door de ouders).
Wij verwachten van alle ouders en verzorgers dat zij langs de lijn voorbeeldgedrag vertonen. Accepteer dat
een scheidsrechter ook fouten kan maken en zorg voor een prettige sfeer langs de lijn. Uiteraard staan
trainers en begeleiders altijd open voor vragen. Zo nodig organiseren wij ook ouderavonden om het reilen
en zeilen binnen het team met eenieder te bespreken.
Daarnaast zijn er een aantal taken waarvoor de ouders worden ingezet. Per team is dit in ieder geval het
wassen van de tenues en het rijden naar uitwedstrijden. De indeling hiervoor wordt in het begin van het
seizoen gemaakt door de leider van het team waarin het kind voetbalt.
4. Begeleiding en training
In principe komen de leden en ouders van leden, het meest in contact met trainers en leiders. Voor het
begeleiden van een team zijn we afhankelijk van vrijwillige ouders/verzorgers. Per team streven we naar
minimaal twee begeleiders. Taken van een leider zijn o.a.:
• De spelers informeren over vertrek-en aanvangstijden en eventuele afgelastingen
• Het maken van een was-en rijschema voor de ouders
• Ten behoeve van de communicatie een teamgroepsapp aanmaken
• Voor de wedstrijd: digitaal wedstrijdformulier invullen, melden in de bestuurskamer (bij uitwedstrijden).
• Voor de jongere jeugd: klaarzetten goals, uitzetten veldjes en na afloop weer opruimen
• Coachen (inclusief wisselen) tijdens de wedstrijd, indien dit niet door een trainer wordt gedaan
• Vanaf de O13-pupillen optreden als grensrechter (of een grensrechter zelf regelen)
• Toezien op het dragen van de juiste wedstrijd- en trainingskleding
• Toezien op juist gebruik van de kleedkamer, incl. douchen
• Het beheren van beschikbaar gestelde materialen, zoals ballen, waterzak etc.
• Na de wedstrijd: doorgeven uitslag (ook bij uitwedstrijden!).

Denk niet dat je zonder voetbalervaring niet als leider kunt functioneren! Vanuit de vereniging stellen wij
allerhande informatie beschikbaar welke je kunt gebruiken bij jouw rol als leider.
Wij streven ernaar om voor iedere leeftijdsgroep een gediplomeerde of bekwame trainer te hebben. Hij/zij
coördineert de trainingen voor de hele leeftijdsgroep. In principe is er voor ieder team 2 x per week een
training. We kunnen dit echter alleen realiseren indien voldoende ouders/verzorgers/oudere jeugdleden
bereid zijn training te geven. Alle trainingstijden voor de gehele vereniging zijn te vinden op de website.
Voor het geven van trainingen maken wij gebruik van de VTON-app. Hierin staan kant en klare trainingen
ingedeeld op leeftijdsgroep die verenigingsbreed gegeven worden. Daarnaast is het eventueel mogelijk om
in samenspraak met de vereniging specifieke cursussen te volgen.
5. Vrijwilligers
Om onze vereniging draaiende te houden zijn we sterk afhankelijk van vrijwilligers. Binnen FC Eibergen zijn
veel vrijwilligers actief. Daar zijn we ook hartstikke blij mee. Maar we hebben ook altijd vrijwilligerstekort.
Om die reden vragen wij ouders om, naast gewone taken rondom het team van hun kind (zoals vervoer
naar uitwedstrijden), zich ook in te zetten voor andere vrijwilligerstaken. Te denken valt aan
teambegeleider, hulptrainer, maar ook voor meer algemene taken als barmedewerker, het bemannen van
de bestuurskamer of lid van een commissie of het bestuur.
Niet alle vrijwilligersactiviteiten vragen gelijk veel tijd. “Vele handen maken licht werk”. Wij willen met
elkaar voorkomen dat er te veel werk op de schouders van te weinig mensen terechtkomt. Voor vragen over
vrijwilligerstaken kun je altijd contact opnemen met de jeugdcoördinator.
6. Teamindeling
Elk seizoen moeten de spelers/speelsters opnieuw ingedeeld worden in een team. De KNVB hanteert het
geboortejaar (en niet een schooljaar!) als criterium. Het kan dus zijn dat een kind in een ander team wordt
ingedeeld dan zijn of haar klasgenootje. De technische commissie is verantwoordelijk voor de
teamindeling. Dit gebeurt op grond van het advies van de technisch coördinator van de betreffende
leeftijdsgroepen. Zij betrekken hierbij uiteraard ook de leiders en trainers.
De technische commissie maakt vervolgens een voorlopige indeling. We streven ernaar om kinderen zo veel
als mogelijk in te delen bij kinderen die hetzelfde niveau hebben. Bij de onderbouw (JO8 tot en met JO12)
werken wij met het principe ‘Gelijkere Kansen’. Bij de jongste jeugd kijken we daarnaast uiteraard ook naar
het sociale aspect. Meer informatie hierover kun je vinden in het beleidsplan op de website. Soms is er
onbegrip wanneer een kind in de ogen van de ouder(s) lager wordt ingedeeld dan kind en ouder hadden
verwacht. Blijf in voorkomende gevallen niet mokkend rondlopen, maar vraag de trainer of coördinator naar
het waarom!
7. Wedstrijden
Alle competitiewedstrijden staan aangekondigd op de website (wedstrijdoverzicht) en zijn te vinden in de
voetbal.nl app. Wij verzoeken iedereen om deze gratis app op je smartphone te downloaden.
De volgende speeltijden en leeftijden (bij benadering) gelden voor de jeugd:
• O8 en O9 pupillen (6-8-jarigen) 2 x 20 min.
• O10 pupillen (9-jarigen) 2 x 25 min.
• O11-pupillen (10-jarigen) 2 x 30 min.
• O12-pupillen (11-jarigen) 2 x 30 min.
• O13-pupillen (12-jarigen) 2 x 30 min.
• O15-junioren (13-14-jarigen) 2 x 35 min.
• O17-junioren (15-16-jarigen) 2 x 40 min.
• O19-junioren (17-18-jarigen) 2 x 45 min.
Bij uitwedstrijden wordt door ieder team altijd vertrokken vanaf De Bijenkamp. De leider zal tijdig aangeven
hoe laat er vertrokken wordt van de parkeerplaats bij de vereniging. Om een goede voorbereiding mogelijk
te maken vragen we de leden (en de ouders) op tijd aanwezig te zijn. Hetzelfde geldt voor thuiswedstrijden.

Wanneer een speler/speelster tijdens een training en/of wedstrijd niet aanwezig kan zijn, dient dit altijd zo
spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de eigen trainer en/of leider. Doe dit middels een persoonlijke
app of telefoontje en niet middels een bericht in de teamapp. Afzegging voor een wedstrijd op zaterdag
moet in alle gevallen uiterlijk woensdagavond doorgegeven worden aan de leiders. De coördinatoren
moeten immers het totaaloverzicht hebben over alle afmeldingen om ervoor te zorgen dat er tijdens de
wedstrijden bij alle teams voldoende spelers op het veld staan.
Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat de velden niet kunnen of mogen worden bespeeld. Dit
leidt dan tot afgelasting van trainingen of wedstrijden. Mocht een wedstrijd zijn afgelast dan wordt dit
weergegeven in het wedstrijdoverzicht op onze website. Ook kun je het terugvinden in de voetbal.nl app.
Als trainingen worden afgelast dan staat dit op de homepage van onze website middels een veldstatus.
8. 4X4 Obbink Cup
Bij FC Eibergen spelen de allerjongste kinderen nog niet in competitieverband. Krachtsverschillen zijn dan
vaak te groot en de spelertjes moeten eerst bekend raken met de bal, veld en teamgenoten waardoor voor
een onderling 4x4 toernooi is gekozen. Elke zaterdagmorgen wordt dit 4 tegen 4 toernooi georganiseerd,
waarbij deze jongste jeugd strijdt om de Obbink Cup. In de Obbink Cup hebben de spelers en speelsters
tenues aan van verschillende landen en het is een toernooi waarbij Nederland de ene keer tegen Spanje
speelt, dan weer tegen bijvoorbeeld Duitsland of tegen Brazilië. Er worden korte partijtjes gespeeld en
iedereen wint wel een keer wat de spelvreugde vergroot. Behalve de toernooien op zaterdag trainen de
jonkies ook doordeweeks.
9. Sportkleding
Tijdens wedstrijden wordt gevoetbald in het FC Eibergen tenue. Het wedstrijdtenue wordt beschikbaar
gesteld door de vereniging. Het hoeft dus niet gekocht te worden, er wordt jaarlijks een kleine bijdrage
gevraagd welke wordt verrekend in de contributie. Voor voetbalschoenen en scheenbeschermers moet zelf
worden gezorgd. Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers is verplicht.
Sommige teams hebben een sponsor voor bijvoorbeeld een trainingspak of voetbaltas. Deze zaken worden
alleen gedragen op wedstrijddagen. Het is niet de bedoeling om deze ook in dagelijks leven te gebruiken
omdat ze na afloop van het seizoen weer dienen te worden ingeleverd.
Tijdens trainingen wordt eigen sportkleding gedragen en ook hier zijn scheenbeschermers verplicht!
In de herfst/winterperiode wordt (afhankelijk van de temperatuur) getraind in lange
broek/trainingsjack/thermokleding. Ook tijdens wedstrijden wordt thermokleding gedragen.
Het is verplicht om te douchen na iedere training en wedstrijd (vanaf JO10)!
10. Communicatie
Via de website www.fceibergen.nl kun je algemene en specifieke informatie vinden m.b.t. de vereniging
en/of het team. Het is ook mogelijk om zelf iets over een team; een wedstrijdverslagje en/of een foto, op de
website te laten plaatsen. Deze kunnen worden gezonden naar de webmasters van de club
(webmaster@fceibergen.nl). Teamzaken en verenigingszaken worden altijd gecommuniceerd middels de
trainer/leider van het eigen team. Iedere leeftijdscategorie heeft een eigen jeugdcoördinator en technisch
coördinator. De contactgegevens staan in de bijlage onderaan deze brochure.

11. Stage
FC Eibergen biedt leerlingen en studenten gelegenheid ervaring op te doen in de praktijk door het lopen van
een stage. Dit zijn zowel stages als onderdeel van een studiejaar, als ook de meer oriënterende/maatschappelijke stages. Om de stageperiode voor zowel de stagiair als ook onze vereniging zorgvuldig te laten verlopen beschikt FC Eibergen over een stagecoördinator. Hij is eerste aanspreekpunt voor de opleiding, stagiair
en andere betrokkenen binnen onze vereniging. De TC is verantwoordelijk voor het plaatsen van de stagiaires bij de verschillende teams zodat ieder team voldoende begeleiding heeft.
12. Overig
Zoekgeraakte spullen: Iedere week blijven er spullen achter in de kleedkamers en op het veld. Gevonden
voorwerpen zijn te vinden in de Iemhof. Vraag een kantinemedewerker of er bepaalde zaken zijn gevonden.
Vooral trainingspakken en jassen willen nog wel eens zoekraken. Zet daarom altijd de naam van uw kind in
het trainingspak/jas.
Kostbaarheden: Zorg dat de kinderen zo min mogelijk kostbaarheden meenemen naar de voetbal. Ook
oorbellen, kettinkjes, etc. graag thuislaten. De scheidsrechter kan vragen ze voor de wedstrijden te
verwijderen.
Mobiele telefoons: Het is niet toegestaan om een mobiele telefoon te hebben in de kleedkamers. Deze
dienen te worden ingeleverd bij de trainer/leider of, indien het om jonge kinderen gaat, in het geheel niet
mee te worden genomen naar het sportpark. “
Roken en (soft)drugsgebruik: Sinds het seizoen 2020/2021 is het sportcomplex volledig rookvrij. Het
spreekt voor zich dat op het hele sportcomplex geen (soft)drugs wordt gebruikt. Bij gebruik op het terrein
nemen wij contact op met de ouders en volgt schorsing van trainingen en wedstrijden (en bij herhaling
uitsluiting van de club).
Beleid pesten en seksuele intimidatie: Zoals iedereen weet is pesten een probleem wat overal voorkomt.
Dus ook bij een voetbalvereniging als de onze. Mocht je pestgedrag signaleren, schroom niet dit te melden
bij de leider of betreffende coördinator. Hetzelfde geldt uiteraard voor seksuele intimidatie. De coördinator
voor de jongens/meisjes, de jeugdvoorzitter en voorzitter van het hoofdbestuur kun je altijd benaderen.
Ook is er een vertrouwenspersoon aanwezig binnen de vereniging.
Gedragscode: Samen met alle betrokkenen, spelers, ouders en leiders willen wij ons inzetten voor een
sportieve en gezellige voetbalvereniging, waar iedereen zich thuis voelt en waar we elkaar met respect
behandelen en bezig zijn om de club vooruit te brengen. De gedragsregels zijn vastgelegd in de
"Gedragscode". Bij het lid worden ga je akkoord met de gedragscode. Indien je niet akkoord gaat met deze
gedragscode, kun je niet spelen. Er is zowel voor de leden als voor de ouders een gedragscode opgesteld.
Deze staan op onze website onder downloads en wij vragen eenieder om deze goed door te nemen en
hiernaar te handelen.
Acties: Om extra inkomsten te genereren voor de vereniging houden wij een aantal acties. Vaste acties die
ieder jaar terugkomen zijn de saté-actie en de toiletpapieractie. Wij verwachten van de teams die hiervoor
worden benaderd dat alle spelers zich hiervoor inzetten.
Verenigingsdag: Elk seizoen wordt afgesloten met een verenigingsdag. Voor elke leeftijdscategorie wordt
iets leuks georganiseerd op het sportpark. De inzet van ouders is hierbij onmisbaar.
Winterprogramma: Tijdens de winterstop wordt een winterprogramma samengesteld. Dit programma
verschilt per leeftijdscategorie maar kan bestaan uit bijvoorbeeld zaaltrainingen en/of oefenwedstrijden.
Daarnaast neemt ieder team deel van het eigen Kerstzaalvoetbaltoernooi in de Pickerhal. Tijdens dit
toernooi worden alle teams per leeftijdscategorie gemixt.

Bijlage contactgegevens
Jeugdcommissie:
De hoofdtaken van de jeugdcommissie zijn: Ontwikkeling en (toezien op) uitvoering algemeen beleid
jeugdvoetbal, adviseren van het Hoofdbestuur, faciliteren en adviseren van de technische commissie en het
(laten) organiseren van evenementen voor de jeugdafdeling.
▪
Voorzitter: Marjon ten Brinke ( marjon.ten.brinke@fceibergen.nl )
▪
Wedstrijdsecretaris Jeugd: Bas Relker (wedstrijdsecretarisjeugd@fceibergen.nl )
▪
Jeugd coördinator meisjesvoetbal: Miriam Wielens, (miriam.wielens@fceibergen.nl )
▪
Jeugd coördinator 4x4/JO8: Anton Wolterink (anton.wolterink@fceibergen.nl )
▪
Jeugd coordinator JO9/10/11: Ronald Lantink (ronald.lantink@fceibergen.nl )
▪
Jeugd coördinator JO12/13/15: Jorie Abbink (jorie.abbink@fceibergen.nl )
▪
Coördinator G-voetbal: Lucel Bennink (lucel.bennink@fceibergen.nl )
Technische Commissie:
De technische commissie (TC) is binnen FC Eibergen verantwoordelijk voor uitvoering van het technisch
beleidsplan. In de praktijk betekent dit dat zij zich bezighouden met het samenstellen van de teams,
doorschuiven van talentvolle spelers en het toezien op functioneren van trainers.
TC Bovenbouw
▪
Voorzitter: Frank Verdaasdonk ( frank.verdaasdonk@fceibergen.nl )
▪
Hoofd Opleiding: Cor Ordelmans ( cor.ordelmans@fceibergen.nl )
▪
TC-er JO19: Maykel Kuipers ( maykel.kuipers@fceibergen.nl )
▪
TC-er JO17: Thomas Helmers (thomas.helmers@fceibergen.nl )
▪
TC-er JO15: Paul Kruisselbrink (paul.kruisselbrink@fceibergen.nl )
▪
TC-er JO13: Patrick Hobelman (patrick.hobelman@fceibergen.nl )
▪
TC-er meisjesvoetbal: Vacature:
Waarnemend is Miriam Wielens (miriam.wielens@fceibergen.nl )
▪
TC-er keepers: Henk Wissink (henk.wissink@fceibergen.nl)
TC Onderbouw
▪
Voorzitter TC Onderbouw: Marjon ten Brinke (marjon.ten.brinke@fceibergen.nl )
▪
Hoofd Opleiding: Cor Ordelmans (cor.ordelmans@fceibergen.nl )
▪
TC-er JO12, JO11, JO10: Vacature
Waarnemend is Christiaan Wittebroek ( christiaan.wittebroek@fceibergen.nl )
▪
TC-er JO9, JO8 en 4x4: Robert Hartemink (robert.hartemink@fceibergen.nl )
Stage coördinator
• Gerard Sedee: gerard.sedee@fceibergen.nl
De vertrouwenspersonen van FC Eibergen zijn Jos Siemerink (06 10 80 82 95) en Amal Siaj (06 44 28 09 11)

