Introductie sv Candia’66
Beste voetballer of voetbalster, geachte ouder(s), verzorger(s),
Wat leuk dat je lid bent geworden van onze sportvereniging !! Je bent van harte welkom en we hopen dat je een sportieve en
plezierige tijd bij onze voetbalclub zult hebben! Als nieuw lid heb je waarschijnlijk een hoop vragen en we hebben geprobeerd de
belangrijkste informatie hieronder op een rijtje te zetten.

Contact
Telefoon
E-mail algemeen
E-mail jeugdbestuur

: 0317 – 612708
: info@candia66.nl
: jeugdbestuur@candia66.nl

Social Media

: www.candia66.nl

Voor de jeugdleden zijn er coördinatoren aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders, leden, trainers en leiders.
Jongens JO6 t/m JO11
: Jan Zwiers / j_zwiers@ziggo.nl
Jongens JO12 t/m JO13
: Henk van den Brink / henk.vanden.brink@kpnplanet.nl
Jongens JO14 t/m JO19
: Jan Mark Huibers / jmhuibers@planet.nl
Meiden
: Jaco Baars / Jaco.baars@ziggo.nl

Informatie
Nadat je lid bent geworden neemt de jeugd coördinator contact met je op en bespreekt de verwachte teamindeling. In de
zomervakantie kan het wat langer duren voordat er contact op wordt genomen. De informatie over trainingstijden, speeldata en
team info krijg je van je leider en/of trainer. Mocht je vragen hebben dan kun je altijd bij hem of haar terecht. Normaal
gesproken heeft ieder team een groepsapp waar alle relevante info wordt gedeeld.
Op onze website vind je ook alle informatie en telefoonnummers van leden van het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur is
verantwoordelijk voor alle technische- en beleidsmatige zaken en de activiteiten welke gedurende het jaar worden
georganiseerd. Een aantal maal per jaar ontvangt u ons informatieve clubblad “De Stip”.
Nog een tip, download de voetbal.nl app van de KNVB en registreer je. In deze app staan alle wedstrijden, rangen en standen
van de teams.

Het tenue
De kleuren van het wedstrijdtenue van Candia’66 zijn : een wit shirt, een witte broek en rode kousen.
Het tenue (shirt/broek) wordt normaal gesproken beschikbaar gesteld door een sponsor. Dit hoeft dus niet gekocht te worden.
Voor voetbalschoenen, scheenbeschermers en rode voetbalkousen moet zelf worden gezorgd. Het dragen van voetbalschoenen
en scheenbeschermers is verplicht. Bij trainingen is de kledingkeuze in principe vrij. Candia'66 biedt de mogelijkheid om via de
webshop van Hummel rechtstreeks kleding te bestellen. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website.

De teams
De jeugdafdeling van Candia’66 heeft teams spelen in diverse categorieën.
Bij de jongens : JO6/JO7 (kabouters), JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO14, JO15, JO17 en JO19
Bij de meiden : MO11, MO13, MO15, MO17, MO19 (meisjes onder 9 jaar worden ingedeeld bij de jongens teams)
Uitleg : JO10 betekent “jongens onder 10 jaar”. De KNVB rekent per kalenderjaar. Voorbeeld seizoen 2019-2020 : ben je een
jongen en geboren in het jaar 2009, dan wordt je normaal gesproken ingedeeld in een JO11 team. Binnen een categorie kunnen
diverse teams ingedeeld zijn. Het selectieteam van een categorie heeft standaard de toevoeging -1, bijv. JO11-1.
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Wedstrijden & trainingen
Wedstrijden worden op zaterdag gespeeld. Vaak speel je de ene week een thuiswedstrijd op ons eigen sportpark en de week
erna een uitwedstrijd bij een andere voetbalvereniging. De ongeschreven regel bij thuiswedstrijden is dat de jongste jeugd start
met de eerste wedstrijden. De eerste wedstrijden vangen bij Candia’66 aan om 09.00 uur. De competitie-/bekerwedstrijden
starten normaal gesproken eind augustus en lopen door tot halverwege december. Na de winterstop vangen de wedstrijden
vaak weer aan in februari tot aan de zomerstop in mei. De regionale kabouter competitie (4 – 6 jaar) start later en eindigt
eerder.
Twijfelt u of een wedstrijd afgelast is?, dan kunt u de website van Candia’66 of de voetbal.nl app raadplegen.
Naast de wedstrijden wordt er uiteraard ook getraind. Elk team traint minimaal 1x keer per week. Voor de keepers is het
mogelijk om de (extra) keeperstraining te volgen. De kinderen uit de onderbouw (O6 t/m O11) trainen op woensdagmiddag
tussen 17.00 en 19.00 uur, dit noemen wij bij Candia’66 “De Voetbalschool”. De kabouters trainen op natuurgras.

Indeling
Als een speler zich tijdens een lopende competitie aanmeldt, wordt hij of zij in een team geplaatst waar het kind qua leeftijd in
past. Het kan voorkomen dat bij een categorie/team geen ruimte meer is. De jeugd coördinator probeert dan door middel van
het doorschuiven van spelers een oplossing te zoeken. Lukt dit niet, dan traint de speler gewoon mee, maar kan dan helaas
tijdens de lopende competitie nog geen wedstrijden voetballen. Aan het einde van ieder seizoen wordt de indeling van de
nieuwe teams voor het komende seizoen gepubliceerd via de website.

Begeleiding
Elk team heeft een trainer en minimaal één leider. De leiders regelen de lopende zaken voor, tijdens en na de wedstrijd. De
leider is een vrijwilliger en kan daarom ook een beroep doen op ouders en/of verzorgers. Voor het vervoer van en naar
uitwedstrijden en wassen van tenues wordt in ieder geval een beroep gedaan op ouders en/of verzorgers.

Actieve bijdrage
Onze vereniging draait op vrijwilligers. Mensen die met plezier in hun vrije tijd de leden dat laten doen waarvoor ze lid zijn
geworden: voetballen. Veel vrijwilligerstaken zijn al prima geregeld bij Candia’66, zo hoeft u (als ouder) bijvoorbeeld geen
verplichte bardienst te draaien. Dit betekent echter niet dat andere ouders niets meer hoeven te doen. De leider, trainer of
scheidsrechter kan ziek worden of een keer niet kunnen. Binnen de vereniging vinden we het vanzelfsprekend dat we dan een
beroep doen op andere ouders. Dit geldt voor alle jeugdteams. Natuurlijk waarderen we het zeer als ouders van nieuwe leden
een rol als trainer, leider, scheidsrechter of bestuurder op zich nemen. Wellicht ook interesse om de club financieel te
ondersteunen d.m.v. sponsoring? Hoe leuk is het bijvoorbeeld om uw bedrijfsnaam op het tenue van uw kind te zien staan of
een reclamedoek langs het voetbalveld? De jeugd coördinatoren staan u graag te woord om de mogelijkheden te bespreken.

Bijzondere activiteiten
Naast de trainingen en de wedstrijden organiseren wij tal van andere nevenactiviteiten. Zo organiseren wij onder andere het
“Koek en Zopie” toernooi in december, het FIFA game event, “De nacht van Candia”, Sinterklaasviering en is er de jaarlijkse
afsluiting van het seizoen tijdens de open dag.

Veilige sportomgeving

Binnen onze club zijn vertrouwenscontactpersonen werkzaam om zaken als pesterijen en racisme bespreekbaar te kunnen
maken en op een discrete manier met het bestuur te bespreken. Daarnaast hebben alle kaderleden, trainers en leiders een VOG
overlegd met de club. Deze instrumenten zijn ingezet omdat wij, als jeugdbestuur, het belangrijk vinden om op een proactieve
manier mogelijke incidenten trachten uit te sluiten.
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Na een wedstrijd en training wordt er vaak gedoucht in verband met hygiëne en gezondheidsoverwegingen, het kan echter
voorkomen dat een speler vanwege medische en/of culture redenen niet kan of mag douchen. Bij Candia’66 hanteren we het 4ogen principe, wat betekent dat er nooit slechts 1 volwassene in de kleedkamer van een jeugdteam aanwezig mag zijn.
•

Douchen doen we vanwege het voorkomen van voetschimmel altijd met slippers aan. We vragen de ouders dan ook
zorg te dragen voor slippers in de voetbaltas van de jeugd.

•

Meisjes hebben doorgaans de mogelijkheid om in een aparte kleedkamer om te kleden en te douchen (soms
scheidsrechterlokalen). Bij uitwedstrijden kan bij de meisjes douchen wel eens lastig zijn, omdat er geen of te weinig
aparte douches/kleedlokalen zijn. Er moet dan even gewacht/geïmproviseerd worden.

Ons normen en waarden beleid moet nog geformaliseerd worden binnen de club, maar we stellen als regel de algemeen
aanvaarde “normen en waarden” in de (voetbal)sport :
•

We benaderen de tegenstander op een sportieve wijze, maar óók de eigen medespelers op de training.

•

Pesten, grof taalgebruik en discriminatie, is niet toegestaan. Deze regel is van toepassing voor alle bezoekers van
ons sportpark (spelers, ouders, trainers, leiders, toeschouwers en bestuursleden)

•

Bij slaan of wild schoppen naar de tegenstander wordt de voetballer door de scheidsrechter uit het veld gestuurd of
door de eigen leiding uit het veld gehaald.

•

De materialen waarmee we werken zijn kostbaar en worden met zorg behandeld. Kleedkamers worden schoon
achtergelaten.

Ledenadministratie
Voor vragen over de contributie, wijzigingen in uw adresgevens en/of het opzeggen van het lidmaatschap kunt u een e-mail
sturen naar ledenadministratie@candia66.nl

Wij hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd over de gang van zaken binnen onze jeugdafdeling. Mocht je nog vragen of
opmerkingen hebben, schroom dan niet contact op te nemen.

Wij wensen je heel veel voetbalplezier toe!

Het jeugdbestuur van sv Candia’66
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