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1. Inleiding.
Voor u ligt het introductieboekje van WNBC'09 dat speciaal gemaakt is voor de ouders van
nieuwe jeugdleden. WNBC'09 is de gezamenlijke jeugdafdeling van sv Nieuw Balinge en de
Witteveense Boys'87. Door de samenwerking wordt er op verschillende plaatsen getraind en
wedstrijden gespeeld. In dit introductieboekje wil de jeugdcommissie duidelijk maken aan
vooral ouders van nieuwe jeugdleden hoe WNBC'09 georganiseerd is, waar informatie kan
worden opgehaald en bij wie u moet zijn met bepaalde vragen. Mocht u na het lezen van dit
introductieboekje nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de
jeugdcoördinatoren van WNBC'09. De namen en telefoonnummers van de jeugdcoördinatoren staan verderop in dit boekje vermeld.
De jeugdcommissie wenst u en uw kind(eren) veel sportief voetbalplezier toe bij WNBC'09.
De jeugdcommissie van WNBC'09.
2. Ontstaansgeschiedenis WNBC'09.
De voetbalverenigingen sv Nieuw Balinge en de Witteveense Boys'87 hebben
in de zomer van 2009 besloten om de jeugdafdelingen bij elkaar te voegen.
Beide verenigingen hadden moeite om in iedere leeftijdsklasse (F t/m A)
volledige teams op de been te brengen. Om toch in iedere leeftijdsklasse
voetbal te kunnen bieden aan de leden en de doorstroom naar de senioren te
waarborgen is de samenwerking gestart. Eerst voorzichtig in de
najaarscompetitie van 2009 met de D en de C junioren, maar na de winterstop
van 2009 is besloten – daar de samenwerking goed verliep – om ook de F en E
pupillen in gezamenlijke teams te laten voetballen. Het bovenstaande had wel
wat voeten in de aarde, er moest veel geregeld worden. Een aantal enthousiaste vrijwilligers
van sv Nieuw Balinge en de Witteveense Boys’87 namen het voortouw.
Het compleet uitgewerkte plan met daarin waar er getraind werd, waar er gespeeld werd,
hoe alles verder geregeld werd en - het belangrijkste- een visie op de toekomst door een
projectie maken van alle jeugdleden en hoe deze gezamenlijk zouden kunnen gaan spelen in
toekomstige B en misschien zelfs een A elftal, zijn later in de besturen gepresenteerd. De
projectie liet zien dat het mogelijk was de oudere jeugd (D,C,B en A) te kunnen laten
voetballen bij beide clubs en zo voor voldoende aanvoer te zorgen naar de senioren en dat
Accommodatie
Witteveense Boys’87
Kerkweg 1
9439PG Witteveen
0593-55 23 82

Accommodatie
sv Nieuw Balinge
Haarweg 69
7938PS Nieuw Balinge
0528-32 12 41

dit de enige manier was om voetbal in beide dorpen mogelijk te houden.
Samenwerken met de jongere jeugd (F en E) was eerst nog niet noodzakelijk, maar werd wel
als volgende stap gezien. De besturen gingen akkoord. Vervolgens zijn er
voorlichtingsavonden in zowel Nieuw Balinge als in Witteveen belegd met de ouders en
spelers en met de leiders en trainers. Op deze avonden zijn alle facetten van de plannen
gepresenteerd en zijn ook de mogelijke alternatieven besproken. De uitkomst was positief.
Dit betekende dat vanaf de zomer 2009 de D en de C spelers van beide clubs in 3
gezamenlijke elftallen zouden gaan spelen, er één keer week werd getraind in Nieuw-Balinge
en één keer per week in Witteveen, er een halve competitie thuis werd gespeeld in
Witteveen en de andere helft in Nieuw Balinge. Voor ouders betekent dit een extra belasting
m.b.t. vervoer. De clubs moesten verder veel regelen m.b.t. kleding, wassen, KNVB
inschrijvingen, trainingstijden speeltijden, het vinden van trainers en leiders (altijd 2: één uit
Witteveen en één uit nieuw Balinge), etc, etc. Aangezien het enthousiasme groot was, ging
dit verrassend makkelijk. Er werd zelfs gevraagd waarom we niet gelijk met de gehele jeugd
samengingen, dus ook met F en de E teams. Echter er was besloten eerst het probleem met
de oudere jeugd op te lossen en kijken hoe de samenwerking ging verlopen, voordat we alles
op één hoop gingen gooien.
In de winterstop van 2009 is er besloten, daar de samenwerking voorbeeldig verliep, om ook
de F en de E teams te betrekken bij de samenwerking. In de praktijk betekende dit dat vanaf
het voorjaar 2010 alle jeugdleden van beide clubs in gezamenlijk teams speelden. De
projectie van de jeugdspelers in de tijd gaf in het begin aan dat we na een jaar een B elftal
konden formeren en dit is ook gelukt. Met heel veel trots hebben beide clubs het nieuwe B
elftal gepresenteerd aan de leden en de pers in augustus 2010 in........het Broekhoes in
Balinge. Ondertussen was er ook al een nieuw gezamenlijk tenue ontwikkeld, waarin de
beide clubkleuren terugkwamen en was er een prijsvraag geweest voor de nieuwe naam van
de gezamenlijke jeugdafdeling. Tijdens de presentatie van het B elftal werd ook het nieuwe
tenue en de nieuwe naam door de wethouder de heer J. Pit onthuld: WNBC'09. Witteveense
Boys- Nieuw Balinge Combinatie opgericht in 2009, maar het kan ook gelezen worden als
Witteveen-Nieuw Balinge-Broekstreek-Combinatie. De Broekstreek (Garminge, Balinge,
Mantinge) zijn namelijk een groot leverancier van jeugdspelers van de Witteveense boys.
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De gezamenlijke jeugdafdeling van Wittevense Boys en sv Nieuw-Balinge, WNBC'09, heeft
ca. 80 jeugdleden en die spelen in 6 teams. De voetbalverenigingen hebben een gezamenlijk
jeugdbestuur opgericht. Dit bestuur bestaat uit 2-3 leden van beide clubs, met sowieso van
iedere vereniging minimaal 1 bestuurslid. De toekomst van de clubs hangt onder andere af
van het slagen van de samenwerking, vandaar dat de besturen van beide verenigingen ook in
het jeugdbestuur vertegenwoordigd zijn. Momenteel wordt er verder gefinetuned.
Evenementenkalenders van beide clubs m.b.t. de jeugd worden geharmoniseerd, afspraken
en regels binnen beide clubs worden gelijkgetrokken, uitgaven m.b.t. de jeugd worden in het
jeugdbestuur besproken, er worden overleggen geregeld tussen de leiders en de trainers van
de jeugdteams om alle eventuele pijnpuntjes gelijk te kunnen oplossen. Er worden
initiatieven genomen om gezamenlijke activiteiten te organiseren met niet alleen de
jeugdspelers, maar ook voor de leiders en trainers van beide clubs om elkaar beter te gaan
leren kennen.
De samenwerking verloopt uitstekend. De besturen, de leiders, trainers, de spelers en - heel
belangrijk - de ouders zijn erg tevreden.
Het vele werk heeft een mooi resultaat opgeleverd, waar we met z’n allen trots op mogen
zijn: WNBC’09 heeft de toekomst !
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3. Organisatie.
Het organiseren van alle activiteiten rond jeugdteams vereist structuur en veel vrijwilligers.
In het onderstaande wordt de organisatie toegelicht.
3.1 Jeugdcommissie.
Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van beide verenigingen en valt onder de
verantwoordelijkheid van beider verenigingsbesturen. De gezamenlijke jeugdcommissie
bestaat maximaal uit 3 afgevaardigden van SV Nieuw Balinge en 3 afgevaardigden van de
Witteveense Boys’87. De gezamenlijke jeugdcommissie heeft de volgende taken:
Technisch:
• Indeling teams i.o.m. leiders/trainers
• Opstellen en evalueren (technisch) jeugdbeleid
• Begeleiding technisch kader (trainers/leiders)
• Begeleiding spelers
• Contact onderhouden met besturen
• Contact en overleg met senioren leiders/trainers omtrent A en B-junioren.
• Vaststellen trainingen
• Plannen oefenwedstrijden
• Materialen voor trainingen en wedstrijden
• Overleg ouders
• Aanstellen trainers/leiders
Overige taken:
• Wedstrijdsecretariaat kabouters, F, E, D, C, B en A junioren
o Inschrijven teams
o Wedstrijddata/tijd
o Plaats
o Tenue
o Communicatie met KNVB (uitslagen etc.)
• Coördinatie kleding i.o.m. verenigingen
• Nevenactiviteiten
• Informatieve zaken/mededelingen (website/nieuwsbrief)
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Bestuur
SV Nieuw Balinge

Bestuur
Witteveense Boys’87

Jeugd Commissie kabouters en
JO7 t/m JO19
3 leden Witteveense Boys’87
3 leden sv Nieuw Balinge
Trainers:

Leiders

Kabouters
JO7
t/m
JO19
Keeperstrainers

Kabouters
JO7
t/m
JO19

De samenstelling van de jeugdcommissie voor seizoen 2020/2021 is als volgt:
Voorzitter
Jeugdcoördinator sv Nieuw Balinge
Jeugdcoördinator / wedstrijdsecretaris
Lid
Lid
Lid

Roel Seele
Richard Mol
Teun Hooijer
Dirk Tump
Walter de Boer

De jeugdcommissie heeft maandelijks een overlegvergadering.
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3.2 Uitgangspunten.
Het centrale uitgangspunt is om ieder spelend lid zoveel mogelijk in staat te stellen op zijn of
haar eigen niveau te laten spelen aansluitend bij ieders voetbalbeleving, zodat iedereen het
maximale plezier beleeft aan zijn of haar sport. Binnen SV Nieuw Balinge en de Witteveense
Boys’87 onderscheiden we twee groepen kinderen. Er is een groep die “prestatiegericht”
voetbal wil spelen en daar veel voor over heeft en er is een groep kinderen die meer
“recreatief” wil spelen, wel willen winnen, maar met minder verplichtingen. De beide
verenigingen moeten en willen beide groepen faciliteiten bieden om de voetbalsport te
beleven op zijn of haar manier.
Verdere uitgangspunten:
• Er wordt langdurig samengewerkt op het niveau van alle jeugdspelers, dus:
kabouters, F, E, D, C, B en A-spelers, te beginnen met seizoen 2009/2010.
• Het is de bedoeling om te streven naar een blijvend gezamenlijke A-elftal. Minimaal
moet de combinatie een B-elftal in het veld brengen. Dit is van groot belang om de
doorstroming naar de senioren elftallen te kunnen blijven waarborgen.
• De jeugdspelers vallen onder de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke
jeugdcommissie en spelen in de jeugd zeven of elftallen. Senioren trainers en/of
leiders mogen niet zelfstandig B of A junioren vragen om een senioren elftal te
komen versterken. Dit zal altijd via de jeugdcommissie gedaan moeten worden,
waarbij de jeugdcommissie het lange termijn doel (een continue doorstroom naar de
senioren vanuit de A of B’s, door het in stand houden van deze elftallen) hoger acht
dan het korte termijn doel (aanstaand weekend winnen met de senioren).
• Het is de bedoeling dat jeugdspelers uiteindelijk bij hun eigen club in de senioren
gaan voetballen.
• Wijzigingen in het jeugdbeleidsplan dienen door beide besturen goedgekeurd te
worden.
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3.3 Leiders/trainers overleg.
De jeugdcommissie organiseert 4 keer per jaar een overleg tussen alle leiders en trainers van
WNBC'09. Eén in de najaarscompetitie en één in de voorjaarscompetitie, die vooral gaan
over hoe de zaken lopen bij de verschillende teams m.b.t. trainingen, wedstrijden,
materialen, organisatie en andere zaken rond de jeugdteams. De twee andere
leiders/trainers overlegvergaderingen gaan vooral over de indelingen van de diverse spelers
in de verschillende teams aan het begin van de competitie. Voor de leiders heeft WNBC'09
de taken als volgt omschreven:
Jeugdleiders WNBC'09.
Ieder zeven - of elftal van WNBC'09 wordt door één of meerdere vrijwilligers als leider
begeleid. Dit een verantwoordelijke en belangrijke functie binnen WNBC'09. De
jeugdcommissie ondersteunt de leiders bij het uitoefenen van hun functie en verzorgt o.a.:
 Vervoerschema's naar wedstrijden worden door de JC gemaakt en gepubliceerd op
de WNBC-site. Ouders worden bij toerbeurt ingeroosterd.
 In Witteveen worden de ouders bij toerbeurt door de JC ingeroosterd in de kantine
om koffie e.d. te schenken. Het schema staat op de WNBC-site.
 De kleding wordt centraal gewassen door de club waar de thuiswedstrijden worden
gespeeld.
 De scheidsrechter wordt door de JC geregeld.
De JC vraagt aan de leiders om te zorgen voor:













de kledingtas opgehaald en terug gebracht wordt naar het centraal was adres.
de spelers op tijd en in het clubtenue op het veld staan
er zorgvuldig met het materiaal (kleding, ballen, waterzak, etc.) wordt omgegaan.
de wedstrijdformulieren worden ingevuld en de uitslag wordt doorgegeven aan de website
beheerder (Irma Vos).
Bij thuiswedstrijden in Witteveen de velden gereed worden gemaakt (doelen, doelen
vastzetten in de grond, hoekvlaggen) en na de wedstrijd deze spullen weer worden
opgeruimd.
De tegenstander prettig wordt ontvangen bij thuiswedstrijden en de leiders van de
tegenpartij en de scheidsrechter wat te drinken krijgen voor en na de wedstrijd.
De opstelling wordt gemaakt en de spelers worden gewisseld.
De ouders een aanspreekpunt hebben.
De kleedkamers (en die van de tegenstander) worden schoongemaakt na de thuiswedstrijd
en de eigen kleedkamer wordt schoongemaakt bij een uitwedstrijd.
het belangrijkste: de jeugdspelers plezier laten hebben in het voetballen.
Bij problemen de jeugdcoördinator in te lichten.
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Om de voetbalverenigingen Witteveense Boys'87, sv Nieuw Balinge en de jeugdafdeling
WNBC'09 zowel bij thuis- als uitwedstrijden zo goed mogelijk te representeren, zijn een
aantal taken van de (jeugd)leider heel belangrijk. Naast bovenstaande taken vragen we dan
ook dringend aandacht voor de volgende gedragsregels:
o
o
o
o
o
o
o

coach spelers op een positieve manier
zorg voor sportief spel
respecteer de scheidsrechter/grensrechter en de tegenstander
corrigeer spelers bij ongewenst gedrag in en buiten het veld
laat de kleedkamers netjes achter, zowel bij thuis- als uitwedstrijden
meld problemen altijd bij de jeugdcoördinator.
zorg voor aparte kleedkamers voor jongens en meisjes en kom niet in de kleedkamer van de
andere sekse tijdens het omkleden/douchen.

3.4 Ouderavond.
Op verzoek kan er een ouderavond worden georganiseerd. Voor ouders heeft de
jeugdcommissie de volgende gedragsregels opgesteld:
Ouders WNBC'09 -leden.
 WNBC'09 vindt het erg prettig dat de ouders komen kijken bij de wedstrijden en

interesse tonen in hun kinderen. Hoe meer publiek hoe beter. Om ervoor te zorgen
dat het rond en op de velden allemaal prettig verloopt hebben wij een aantal
gedragsregels opgesteld:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee
Wees enthousiast, stimuleer je zoon of dochter en de medespelers.
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 zijn best, bemoei je niet met zijn beslissingen.
Gun je kind het kindzijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al
moeilijk genoeg.
Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal.
Als je kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.
Wil je echt met voetbal en/of kinderen bezig zijn, meld je dan bij de jeugd
coördinator. Wij zitten te springen om vrijwilligers.

 Met vragen kunt u bij de leider of bij de jeugdcoördinator terecht.
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3.5 Jeugdcoördinatoren.
WNBC'09 heeft 2 zogenaamde jeugdcoördinatoren, één uit
Witteveen en één uit Nieuw-Balinge. Een jeugdcoördinator regelt
binnen WNBC'09 de algemene gang van zaken rond de jeugd. In
eerste instantie is het aanspreekpunt van ouders de leider van
het team waar uw kind in speelt of de trainer waar uw kind bij
traint, echter mocht u daar geen gehoor vinden, dan is de
jeugdcoördinator de aangewezen persoon om aan te spreken.
Daar er twee coördinatoren zijn, is het systeem is als volgt: u
spreekt de jeugdcoördinator aan van de verenging waar u lid van
bent.
3.6 Informatievoorziening.
De informatievoorziening omtrent trainingen, wedstrijden, afgelastingen, veranderingen,
evenementen e.d. verloopt op de volgende wijze.
• Website www.wnbc.nl
Op www.wnbc.nl staat alle informatie die u nodig heeft betreffende de activiteiten
van WNBC'09. Op de pagina "Nieuws" staan alle nieuwtjes, veranderingen en
aankondigingen. Op de pagina "Kalender" staat de link naar de voetbal kalender. In
deze kalender staan de data en tijden van trainingen. Maar ook de data, speeltijden,
vertrektijden, rijders e.d. van de wedstrijden. Verder staan op de website namen en
telefoonnummers van WNBC'09 functionarissen, foto's en nog veel meer. De website
www.wnbc.nl is actueel en is het communicatiemiddel met de leden.
• Andere websites.
o www.witteveenseboys.nl
Deze site bevat voor wat betreft de jeugd dezelfde actuele informatie als
www.wnbc.nl, echter nu ook aangevuld met informatie over de senioren.
o www.svnieuw-balinge.nl
Dit is de officiële website van sv Nieuw Balinge en bevat naast
jeugdinformatie ook informatie over de senioren.
o www.voetbal.nl
Op deze site kunt u, als u zich heeft geregistreerd, de uitslagen en standen
vinden van de gespeelde wedstrijden.
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Verder is WNBC’09 te volgen via Twitter en facebook. De Witteveense
Boys’87 heeft ook een Twitter account en een facebookpagina.
3.7 Teamindelingen.
De competitie voor de JO7 t/m JO13 teams bestaat uit een voorjaarscompetitie, een
najaarscompetitie en een zaalvoetbal competitie in Wijster. De JO14 t/m JO19 spelen een
gehele competitie en spelen in de winterstop een aantal zaaltoernooien.
Het doel van selecteren is om iedere speler individueel, maar ook elk team, op een daarvoor
geschikt niveau te laten spelen. Selectie vindt in hoofdzaak plaats op basis van
leeftijdscategorie. Bij een ruim aanbod binnen een leeftijdscategorie vindt selectie plaats op
basis van voetbalkwaliteiten.
Doorstroming naar een hoger team in verband met het complementeren van een team vindt
op aanraden van het technisch kader plaats. Dit geldt ook voor dispensatie naar een lager
team. Vanzelfsprekend vindt hier overleg met de ouders/speler plaats.
In de meeste gevallen worden er voldoende spelers in een team ingedeeld, zodat bij een
enkele afzegging er voldoende spelers overblijven om de wedstrijd te spelen. Het gebeurt
ook dat teams incompleet raken door afzeggingen of langdurige blessures, waardoor ze een
beroep moeten doen op spelers uit andere teams. In dat geval vindt er overleg plaats tussen
betrokken trainers/leiders over het aantal en welke spelers doorschuiven naar een ander
team. Alle teams dienen zoveel mogelijk compleet te spelen en aanvulling geschiedt in
principe uit het naast-lagere team. Het uitgangspunt is dat een wisselspeler als volwaardige
speler beschouwd wordt, die evenveel speeltijd krijgt als de overige spelers.
De indeling van de spelers per team wordt in principe één keer per seizoen gemaakt en is
dan geldig voor het gehele voetbalseizoen (augustus t/m juni). Uit de groep leiders/trainers
van de verschillende teams worden coördinatoren aangesteld en die wordt gevraagd een
voorstel te maken voor de indeling van de spelers. Deze wordt door de jeugdcommissie
besproken en er wordt gekeken of de samenwerkingsregels goed zijn toegepast en er geen
hele vreemde zaken bij zitten, daarna volgt er een overleg met de leiders/trainers omtrent
de indeling en wordt deze vastgesteld. Vervolgens wordt de indeling per team gepubliceerd
op de website www.wnbc.nl.
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3.8 Trainingen.
De trainingen worden zowel in Nieuw-Balinge als in Witteveen gegeven. In principe traint
ieder team twee keer in de week, tenzij er over een team - wegens bepaalde
omstandigheden - en in overleg met de jeugdcommissie andere afspraken worden gemaakt.
Het vervoer van spelers naar de training wordt door sv Nieuw-Balinge geregeld voor de sv
Nieuw Balinge spelers via een rijschema voor ouders. Bij de Witteveense Boys'87 is de
afspraak dat ouders zelf de kinderen brengen naar de trainingen en indien gewenst zelf met
andere ouders een rijschema maken. Het trainingsschema kunt u vinden op de website
www.wnbc.nl.
3.9 Wedstrijden.
• Duur.
Team
F
E
D
C
B
A

Duur (minuten)
2 x 20
2 x 25
2 x 30
2 x 35
2 x 40
2 x 45

• Wedstrijd plaats.
Per half jaar wisselt een team van thuisspeelplaats.
3.10 Kleding.
WNBC'09 geeft in bruikleen aan nieuwe leden:
-tas
-shirt
-broek
-sokken.
De nieuwe clubkleuren van WNBC'09 zijn rood/groen.

Accommodatie
Witteveense Boys’87
Kerkweg 1
9439PG Witteveen
0593-55 23 82

Accommodatie
sv Nieuw Balinge
Haarweg 69
7938PS Nieuw Balinge
0528-32 12 41

De vereniging waar de thuiswedstrijden worden gespeeld regelt de tenues. De tas met
kleding staat daar ook schoon gewassen klaar. Bij vertrek naar wedstrijden moeten ouders
(en leiders) niet vergeten de kledingtas mee te nemen.
De kleding wordt centraal gewassen. De vereniging waar thuis gespeeld regelt voor dat team
het wassen. Er zijn echter ook een aantal leiders die zelf wassen. De shirts, broekjes en
sokken blijven dus in de team kledingtas. De tas die de spelers in bruikleen heeft gekregen
moet gebruikt worden om de eigen kleding in te vervoeren naar de wedstrijd/training.
Een officiële keeper moet met de kledingcoördinator overleggen of er nieuwe
keeperhandschoenen gekocht mogen worden. In principe mag er één keer per seizoen voor
een vaste keeper handschoenen – na overleg – worden aangeschaft op kosten van de club.
3.11 Vervoer.
Het vervoer naar trainingen is bij de sv Nieuw-Balinge en de Witteveense Boys'87 niet
geregeld. Ouders dienen zelf hun kind naar de trainingen te brengen en indien nodig met
elkaar afspraken te maken over een rijschema.
Voor wedstrijden worden alle ouders via een roulatie systeem ingedeeld om te rijden bij
wedstrijden van uw eigen kind(eren). Indien u de ingedeelde dag verhinderd bent, dient u
zelf te ruilen met een andere ouder. De rijschema's van de wedstrijden zijn te vinden op de
website www.wnbc.nl.
3.12 Kantine dienst.
Ouders van Witteveense Boys-leden worden bij thuiswedstrijden van hun kind(eren) in
Witteveen per toerbeurt ingedeeld achter de bar om koffie te schenken aan andere ouders
en de ranja in de rust van de wedstrijd te verzorgen voor de spelers. De kas en sleutel van de
kantine kunnen, indien de kantine nog niet open is, opgehaald worden bij de voorzitter van
de Witteveense Boys, die tegenover het veld woont. Indien u voor de eerste keer bardienst
heeft, zal er uitleg volgen over hoe koffie te zetten en wanneer er ranja gemaakt moet
worden en waar dat moet worden heen gebracht. In de kas zit een brief met waar u op moet
letten. Als er na uw bardienst geen wedstrijden meer zijn, doet u alle lampen uit, de
kleedkamers op slot, de kantine op slot en brengt u de kas en sleutels weer terug waar u
deze heeft opgehaald. In de kas zit verder een kasbrief voor het tellen van de omzet. Op de
kasbrief staat uitleg hoe dit te doen. Er zijn op het veld altijd mensen aanwezig die meer
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bardienst gedraaid hebben en u kunnen helpen. Het systeem is simpel, maar voor de eerste
keer is het altijd lastig. Echter na een bardienst weet iedereen hoe het werkt. Voor vragen
omtrent de bardiensten kunt u terecht bij de jeugdcoördinator.
Ouders van sv Nieuw-Balinge-leden kunnen zich opgeven voor het bij toerbeurt ingedeeld te
worden achter de bar om koffie te schenken aan andere ouders en de ranja in de rust van de
wedstrijd te verzorgen voor de spelers.
3.13 Vrijwilligerswerk.
WNBC'09 kan alleen maar voetbal voor de jeugd organiseren indien er voldoende
vrijwilligers zijn die bereid zijn om wat vrije tijd op te offeren. Ieder seizoen is het voor de
jeugdcommissie een geweldige toer om voldoende vrijwilligers te vinden. De vrijwilligersfuncties binnen WNBC'09 zijn o.a.:
-Leider van een jeugdteam
-Trainer van een jeugdteam
-Vlagger bij de junioren
-Spelleier bij de JO7 t/m JO11
-Scheidsrechter bij JO12 t/m JO19
-Vrijwilligers die willen helpen bij activiteiten/evenementen van de jeugdcommissie.
U kunt zich altijd aanmelden bij een van de jeugdcommissie leden.
3.14 Verzekeringen.
Ten behoeve van de leden van de amateursectie heeft de KNVB een collectieve
ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten
behoeve van (verenigings- en assistent) scheidsrechters, secretarissen en tijdwaarnemers is
er een collectieve rechtsbijstandverzekering afgesloten door de KNVB.
Voor het totale dekkingsoverzicht zie landelijk bewaarnummer paragraaf 6.6
'Verzekeringen'. Alleen voor de melding van ongevallen heeft de KNVB een schadeformulier
beschikbaar. Zie hiervoor en voor meer informatie: www.knvb.nl/download&documenten.
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3.15 Protocol Ongewenst Gedrag
3.15.1. Intentie
Witteveense Boys'87, sv Nieuw Balinge en de gezamenlijke jeugdafdeling WNBC'09 zijn
tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden,
medewerkers en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar leden, medewerkers en vrijwilligers
zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag binnen de vereniging. Daartoe heeft
het bestuur dit Protocol Ongewenst Gedrag opgesteld. Centraal staat dat ongewenst gedrag
in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Iedere lid, medewerker of vrijwilliger dient zich dan
ook van iedere vorm van seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten
te onthouden.
Het beleid ongewenst gedrag heeft tot doel het bestrijden en voorkomen van seksuele
intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten binnen de organisatie. Er wordt
gestreefd naar een verenigingsklimaat waarin de leden, medewerkers en vrijwilligers elkaar
op een respectvolle en correcte wijze behandelen.
Middelen om dit doel te bereiken zijn:
• bekendheid te geven aan het beleid;
• Jaarlijkse enquête
• een vertrouwenspersoon aan te stellen en dit bekend te maken binnen de
vereniging;
• een lage drempel voor klagers om zich met klachten tot de vertrouwenspersoon te
kunnen richten;
• een adequate afhandeling van klachten.
3.15.2 Definities
3.15.2.1 Seksuele intimidatie.
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan alle vormen van seksuele gedragingen en
toenadering die door degene die het signaleert of ondergaat als eenzijdig, negatief,
ongewenst en/of gedwongen worden ervaren. De verschillende vormen van seksuele
intimidatie zijn:
•

•
•

seksualiserend gedrag: het uiten van ongepaste affectieve gevoelens zowel in woord
[opmerkingen en toespelingen] als gedrag, handelingen met een seksueel en/of
erotisch getinte lading;
onnodige aanrakingen: onnodige aanrakingen of betasting;
ontucht met misbruik van gezag: ontucht onder misbruik van gezag ten opzichte van
ondergeschikten;
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•
•

aanranding: gedwongen worden tot het plegen dan wel dulden van ontuchtige
handelingen;
verkrachting: tegen de wil gedwongen worden tot geslachtsgemeenschap en/of het
op andere wijze seksueel binnendringen van het lichaam.

3.15.2.2 Discriminatie.
Onder discriminatie wordt verstaan het onderscheid maken ten nadele van leden,
medewerkers of vrijwilligers op basis van bijvoorbeeld geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd,
herkomst, huidskleur en nationaliteit.
3.15.2.3 Intimiderend gedrag / pesten.
In engere zin verwijst intimidatie naar een vorm van chantage waarbij de persoon die de
intimidatie ondervindt wordt bedreigd. Het is belangrijk te beseffen dat alleen degene
waarop de aandacht is gericht kan beoordelen of die aandacht gewenst of ongewenst is. Als
een lid, medewerker of vrijwilliger aangeeft bepaald gedrag vernederend of belastend te
vinden dan moet degene die zich zo gedraagt zijn/haar gedrag bijstellen.
3.15.2.4 Leden.
Een ieder die een of andere vorm van training volgt bij de Witteveense Boys'87, sv Nieuw
Balinge en de gezamenlijke jeugdafdeling WNBC'09, dan wel deelneemt aan de overige
activiteiten van de Witteveense Boys'87, sv Nieuw Balinge en de gezamenlijke jeugdafdeling
WNBC'09.
3.15.2.5 Externe personen.
Personen die geen directe relatie hebben met de Witteveense Boys'87, sv Nieuw Balinge en
de gezamenlijke jeugdafdeling WNBC'09. Gedacht kan worden aan introducés bij sportieve
activiteiten, familieleden en vrienden van leden.
3.15.2.6 Medewerkers.
Alle trainers, vrijwilligers, stagiaires, etc. die verbonden zijn aan de Witteveense Boys'87, sv
Nieuw Balinge en de gezamenlijke jeugdafdeling WNBC'09 ten behoeve van de vereniging.
3.15.2.7 Vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon is een persoon (eventueel buiten de vereniging) die door het
bestuur is gevraagd op te treden als persoon tot wie de leden, medewerkers of vrijwilligers
die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag zich kunnen richten voor advies en
ondersteuning.
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3.15.2.8 Klachtencommissie.
De klachtencommissie is ingesteld door het bestuur en is belast met de behandeling van
klachten die bij haar door o.a. de vertrouwensperso(o)n(en) of betrokkene worden
ingediend over bijvoorbeeld ongewenst gedrag naar leden en/of medewerkers. De klachten
commissie bestaat uit leden van sv Nieuw Balinge en de Witteveense Boys'87. Klachten t.a.v.
WNBC'09 worden in de volledige commissie behandeld. Klachten buiten WNBC'09 en die
alleen leden van één van de verenigingen betreft worden door het verenigingsdeel die het
betreft in de commissie behandeld.
3.15.2.9 Geheimhouding.
Een ieder die in het kader van het klachtenonderzoek kennis neemt van gegevens waarvan
hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, is verplicht tot
geheimhouding daarvan.
3.15.2.10 Jeugd.
Jeugdleden zijn leden vanaf de kabouters tot en met de A-junioren.
3.15.3. Uitgangspunten
1. alle vormen van ongewenst gedrag worden beschouwd als een schending van de
integriteit van leden, werknemers of vrijwilligers.
2. ongewenst gedrag kan leiden tot afname van concentratie, motivatie,
zelfvertrouwen, ziekte (verzuim) en uiteindelijk tot het vertrek bij de vereniging.
3. het bestrijden en voorkomen van ongewenst gedrag is een onderdeel van het sociale
beleid van de vereniging.
4. alle medewerkers en leden hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren
aan het voorkomen van ongewenst gedrag.
5. bestuursleden en medewerkers dienen zich kritisch op te stellen tegenover
verschijnselen die ongewenst gedrag zouden kunnen veroorzaken en dienen hier
tegen op te treden.
6. het bestuur is eindverantwoordelijk voor het voorkomen van ongewenst gedrag. Het
beleid met betrekking tot ongewenst gedrag is in dit protocol verwoord en zal ook als
zodanig worden uitgedragen.

Accommodatie
Witteveense Boys’87
Kerkweg 1
9439PG Witteveen
0593-55 23 82

Accommodatie
sv Nieuw Balinge
Haarweg 69
7938PS Nieuw Balinge
0528-32 12 41

3.15.4. Meldingen van (vermoeden) ongewenst gedrag
Voor iedere medewerker (ook vrijwilligers, stagiaires e.d.) van de Witteveense Boys'87, sv
Nieuw Balinge en de gezamenlijke jeugdafdeling WNBC'09 geldt een meldingsplicht ten
aanzien van ieder redelijk vermoeden van ongewenst gedrag tegenover een lid, medewerker
of vrijwilliger. Dit echter pas na toestemming van het slachtoffer. Melding kan plaatsvinden
bij de vertrouwenspersoon of klachtencommissie. Het bestuur ziet erop toe dat melder /
klager geen nadeel ondervindt.
3.15.5. Klachtenbehandeling
Indien een lid, medewerker of vrijwilliger, melding wil doen van ongewenst gedrag kan hij/zij
zich wenden tot de vertrouwenspersoon of direct een klacht indienen bij de
klachtencommissie.
De volgende fasen kunnen doorlopen worden:
3.15.5.1 Vertrouwenspersoon.
Na melding bij de vertrouwenspersoon vindt er binnen twee werkdagen een eerste gesprek
plaats. Een van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is het verzorgen van de
eerste opvang van de klager. Het is van belang om in de eerste fase het probleem / de klacht
helder te krijgen en samen met de klager te komen tot verdere strategiebepaling. De klager
kan zich altijd laten bijstaan door iemand die zij of hij vertrouwt. Contacten met de
vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de klager kan de
vertrouwenspersoon actie ondernemen, zoals het inzetten van bemiddeling of klager
begeleiden bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.
Alle mogelijkheden worden in de eerste instantie op een rij gezet om de gevolgen van
ongewenst gedrag aan te pakken. Bij het doorpraten van de mogelijkheden gaat het
enerzijds om wat de klager zelf wil en anderzijds om wat de feitelijke omstandigheden zijn.
Een gesprek met de vertrouwenspersoon kan in sommige gevallen voldoende ondersteuning
bieden. Ook het inzetten van een externe bemiddelaar behoort tot de mogelijkheden om tot
een oplossing te komen.
Mocht dit niet lukken dan kan de vertrouwenspersoon de klager adviseren een formele
klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Gedurende het gehele traject van
klachtenbehandeling ondersteunt de vertrouwenspersoon de klager.
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3.15.5.2 Bemiddeling.
In deze fase bestaat de mogelijkheid om via een bemiddelaar te komen tot een oplossing
van het probleem. Indien de klacht van dien aard is dat bemiddeling niet kan bijdragen aan
een oplossing tussen beide partijen, kan deze fase worden overgeslagen. De klacht wordt in
dit geval direct voorgelegd aan de klachtencommissie.
Als de vertrouwenspersoon en de klager inschatten dat het probleem opgelost kan worden
via bemiddeling kunnen zij zoeken naar een persoon die de rol van bemiddelaar kan
vervullen. Het is van belang dat de bemiddelaar acceptabel is voor zowel de klager alsook
voor de aangeklaagde en een neutrale rol kan vervullen. Het doel van een
bemiddelingsgesprek is dat het de aangeklaagde op deze wijze duidelijk wordt dat het
probleem gesignaleerd is en dat van de aangeklaagde gedragsverandering wordt verwacht in
de toekomst.
3.15.5.3 Klachtencommissie.
Als bemiddeling niet gewenst is of niet tot een oplossing heeft geleid, kan de klacht door de
klager en/of vertrouwenspersoon bij de klachtencommissie worden ingediend. De
klachtencommissie zal zich op basis van hoor en wederhoor een zo objectief mogelijk beeld
van de situaties vormen en zal op basis hiervan een advies uit te brengen aan het bestuur
over de te nemen maatregelen. Het is tevens mogelijk dat de klager zich direct tot de
klachtencommissie wendt.
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Anoniem indienen van een klacht
kan slechts indien de vertrouwenspersoon weet wie de klager is en deze vertegenwoordigt.
De klager kan op ieder moment de commissie verzoeken de ingezette procedure te
beëindigen. Dit verzoek wordt door de commissie gehonoreerd indien ook de aangeklaagde
hiermee instemt. De aangeklaagde kan namelijk verzoeken het onderzoek toch voort te
zetten om hem/haar van mogelijke blaam te zuiveren.
3.15.5.4 Het bestuur.
Het besturen komen op basis van het advies van de klachtencommissie tot een gezamenlijk
besluit en zal daaraan uitvoering geven. Het is ook mogelijk dat de klager rechtstreeks een
klacht indient bij een van de besturen. Het bestuur kan dan de klachtencommissie
inschakelen voor onderzoek van de klacht.
Het gezamenlijke besluit van de besturen wordt ter kennis gebracht aan de klager, de
aangeklaagde, de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon. Tevens wordt aangegeven
of het besluit al dan niet afwijkt van het gegeven advies van de klachtencommissie.
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Vertrouwenspersonen:
Marian van der Zwaag (lid sv Nieuw Balinge)
Jari Hooyer (lid Witteveense Boys'87)
Carla Kooistra (lerares obs De Wenteling)
Klachtencommissie (waarvan een lid voorzitter is).
Engbert de Vries (lid Witteveense Boys'87)
Roos Glastra (lid Witteveense Boys'87)

4. Namen en telefoonnummers
• Jeugdcommissie WNBC'09
Teun Hooijer:
Roel Seele:
Richard Mol:
Dirk Tump:
Walter de Boer:

06-20 88 62 01
06-55 88 32 45
06-25 04 56 69
06-52 66 28 77
06-54 94 28 21

• Andere nummers.
Huisartsenpost Ziekenhuis
Dokter Westerbork
Politie
Noodgeval
Kantine Witteveense Boys’87
Kantine sv Nieuw Balinge
Jeugdcoördinator Witteveense Boys’87
Jeugdcoördinator sv Nieuw Balinge
KNVB relatie nummer WNBC’09
Wedstrijdsecretaris WNBC’09
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0900-112112
0593-37 09 70
09 00-88 44
112
0593-55 23 82
0528-32 12 41
06-20 88 62 01
06-25 04 56 69
MMFY53W
06-22 33 14 14
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• Websites.
www.wnbc.nl , de website van WNBC'09.
www.svnieuw-balinge.nl , de website van sv Nieuw-Balinge
www.witteveenseboys.nl , de website van de Witteveense Boys'87
www.voetbal.nl , de website voor uitslagen en standen van uw team.

Volg WNBC ook op Twitter: #wnbc en op facebook: wnbc09

Aantekeningen:
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