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Welkom  

bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve tijd 

tegemoet gaat bij de club. In dit boekje gaan we je een aantal 



dingen uitleggen, want veel dingen zijn waarschijnlijk nieuw 

voor je.  

 

Lid worden 

Misschien heb je al een paar keer meegetraind en heb je 

besloten om lid te worden van v.v. Altena. Hoe doe je dat? 

Natuurlijk kun je tegen je trainer zeggen dat je wilt blijven 

voetballen of wilt gaan voetballen, maar dat maakt je nog geen 

lid. Misschien heb je een inschrijfformulier meegekregen 

vanuit de commissiekamer. Zo niet? Stuur een e-mail naar de 

secretaris van v.v. Altena (secretaris@vvaltena.nl )  
Je krijgt dan een inschrijf- en machtigingsformulier 

toegestuurd dat volledig ingevuld moet worden. En 

minderjarige leden moeten het formulier door een ouder of 

verzorger laten ondertekenen. 

 

Welke spullen heb ik nodig? 

Om te kunnen trainen heb je voetbalschoenen en 

scheenbeschermers nodig. En verder is het handig dat je 

beschikt over een broek, een shirtje en een trainingspak. 

Zeker in de wintermaanden is een trainingspak aan te 

bevelen. En als je wedstrijden gaat spelen? Dat wordt 

uitgelegd bij het kopje ‘Kleding’.  

Inschrijvingskosten en contributie 

Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd. Het innen van 
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de contributie vindt plaats door middel van incasso. Daarvoor 

geef je toestemming door middel van het ondertekenen van 

een machting bij de inschrijving. De contributie wordt per 

kwartaal verrekend.  

 

Opzeggen 

Het verenigingsjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot en 

met 30 juni van ieder jaar. Opzegging van het lidmaatschap 

kan, conform de statuten van de vereniging, slechts eenmaal 

per jaar aan het einde van het seizoen en met een 

opzegtermijn van tenminste één maand. 

 

Wanneer je tegen je trainer of leider zegt dat je stopt met 

voetballen dan is dat niet voldoende. Hierdoor eindigt je 

lidmaatschap niet. Opzegging van het lidmaatschap kan 

uitsluitend schriftelijk. Dit kan zowel per mail: 

secretaris@vvaltena.nl als per post: vv Altena, afd. 

ledenadministratie, Postbus 79, 4255 ZH Nieuwendijk. 

 

Kleding 

Het tenue van de vereniging bestaat uit een witte broek, 

oranje shirt en blauwe kousen met blauw-witte boord. Het 

tenue wordt door de vereniging verstrekt. De vereniging heeft 

hiervoor een kledingleaseplan. Hiervoor betaal je per kwartaal 

een bedrag. Het bedrag wordt met de contributie geïnd. 
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Naast het tenue moeten spelers beschikken over 

voetbalschoenen en scheenbeschermers. Deze moet je zelf 

aanschaffen. Een trainingspak is aan te bevelen. 

 

Financiën 

De volgende contributie- en kledingleaseplanbedragen zijn 

van toepassing (peildatum 1 november 2016). 

Senioren € 36,50 per kwartaal 

Junioren € 27,10 per kwartaal 

Pupillen tot 12 jaar € 23,85 per kwartaal 

Rustend lid € 18,50 per kwartaal 

AOW-WAO-er € 25,00 per jaar 

Kledingleaseplan tot 18 jaar €   4,00 per kwartaal 

Kledingleaseplan v.a. 18 jaar €   5,00 per kwartaal 

 

Actuele informatie 

Voor actuele informatie, zoals uitslagen en het programma, 

kun je terecht op www.vvaltena.nl  

 

Afgelastingen 

Voetbal is een buitensport en dat betekent dat 

weersomstandigheden invloed kunnen hebben op het wel of 

niet doorgaan van een wedstrijd of training. 

Soms zijn er algemene afgelastingen. Dan gaan de 
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wedstrijden in het rayon waaronder v.v. Altena valt niet door. 

Die zijn aangegeven op NOS-teletekstpagina 603 (Zuid1). 

Vaak komen die gegevens in de loop van vrijdag beschikbaar. 

 

Soms komt het ook voor dat het bij sommige verenigingen 

niet mogelijk is om te voetballen. Die informatie staat niet op 

teletekst, maar je leider en/of trainer zal je in dat geval zo snel 

mogelijk informeren. Ook de website van v.v. Altena is te 

raadplegen voor afgelastingen. 

 

Bij het niet doorgaan van een training zal de trainer je 

informeren op een vooraf afgesproken wijze. 

 

Wedstrijd/training 

Je training en wedstrijd beginnen op afgesproken tijden. Je 

moet op tijd op het veld staan. Je trainer en/of leider geven 

aan wanneer je wordt verwacht. Bij wedstrijden wacht je op 

elkaar in de kleedkamer en ga je gezamenlijk het veld op voor 

de warming-up. Na afloop van de wedstrijd en het 

penaltyschieten wachten de pupillen op elkaar en op de 

trainer/leider.  

 

De omgang met elkaar 

Als je lid bent van Altena , dan ben je lid van een vereniging 

waar normen en waarden belangrijk zijn. Dat dragen we uit 
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door beleefd te zijn tegen de scheidsrechter, de tegenstander, 

je teamgenoot, trainer, leider, ouders en verzorgers. Ga niet 

lopen schelden als het even tegen zit. En agressief gedrag, 

ook dat willen we niet hebben. 

 

Afzeggingen 

Soms komt het voor dat je niet kunt trainen of een wedstrijd 

kunt spelen. Dat moet je zo vroeg mogelijk melden. Voor een 

training betekent dit tenminste twee uur voor aanvang van de 

training. Wanneer je niet kunt deelnemen aan een wedstrijd 

dan meld je dit uiterlijk vrijdag 18.00 uur bij je leider/trainer en 

zo mogelijk eerder. Wegblijven zonder kennisgeving is niet 

acceptabel. Je dupeert je team en het betekent dat je 

tenminste één wedstrijd niet voetbalt.  

 

Vervoer 

Voor het vervoer naar uitwedstrijden is de hulp van ouders 

onmisbaar. Ouders rijden om toerbeurt in overleg met de 

trainer/leider. 

 

De was 

Bij de jeugd wordt de kleding in principe om toerbeurt door de 

ouders gewassen. De coördinatie hiervan ligt bij de 

trainer/leider. 
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Hygiëne 

Het verdient aanbeveling dat iedere speler na een training of 

wedstrijd douchet. 

 

Materialen 

Ga zorgvuldig om met de voetbalmaterialen en ruim alles 

netjes op. Help de trainer na afloop om de ballen in de 

ballenkar te doen. En help met het opruimen van de pionnen 

en ander trainingsmateriaal. 

 

Kleedkamer 

In principe is de kleedkamer toegankelijk voor spelers, leiders 

en trainers. Bij JO7, JO9 en eerstejaars JO11-pupillen is het 

toegestaan (en wenselijk) dat een ouder/verzorger van een 

kind helpt bij het aankleden, omkleden en douchen. En in de 

rust? Dan is de kleedkamer voor de spelers en de 

trainer/leider. 

 

Indeling 

De KNVB heeft het jeugdvoetbal opgedeeld in lettergroepen. 

JO19, JO17, JO15, JO13, JO11, JO9 en JO7. In elke letter 

zitten de spelers die geboren zijn in een bepaald jaar. 

Bepalend daarbij is de leeftijd die de voetballer (m/v) op 31 

december van het betreffende kalenderjaar heeft. Voor 
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aanvang van het seizoen wordt door de technische 

commissie bepaald in welke leeftijdscategorie een speler of 

speelster hoort en of er dispensatie aangevraagd moet 

worden.  

 

Leeftijdsgroe

p 

Max. aantal spelers in het 

veld en speeltijd 

Leeftijd 

in jaren  

JO7 5 (2 x 12 min.) 5-6  

JO9 7 (2 x 20 min.) 6-8 

JO11 7 (2 x 25 min.) 8-10 

JO13 11 (indien op half veld =  7) 

(2 x 30 min.) 

10-12 

JO15 11 (2 x 35 min.) 12-14 

JO17 11 (2 x 40 min.) 14-16 

JO19 11 (2 x 45 min.) 16-18 

 

Wedstrijden worden gespeeld op zaterdag (JO7 t/m JO19). 

Incidenteel kan op een doordeweekse avond worden 

gespeeld, onder andere bij inhaal- of oefenwedstrijden. Het 

voetbalseizoen (competitie) loopt van september tot en met 

eind mei/begin juni. Dit is afhankelijk van de 

speeldagenkalender, welke door de KNVB ieder jaar wordt 

bepaald. In mei en juni vinden ook toernooien plaats voor alle 

jeugdteams. In augustus is er voor de D-pupillen een toernooi 
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bij v.v. Altena.  
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