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Welkom bij DSS’14
Voor de ouders van nieuwe jeugdleden en zijzelf (of voor hen die vooraf
informatie willen) hebben wij dit boekje samengesteld.
Daarbij willen we ook meteen duidelijk stellen, dat een voetbalclub als
DSS’14 niet kan bestaan zonder vrijwillige hulp van de ouders. Wil de
club blijven voortbestaan hebben we trainers, leiders en scheidsrechters
nodig. Daarom hebben we ook een lijst samengesteld met activiteiten
waarvan wij hopen dat ouders hier een bijdrage in zullen leveren. Verder
in dit boekje vind u hier meer informatie over.
DSS’14 verkeert in de luxe positie dat alle teams in gesponsorde kleding
voetbalt en dat de contributie in vergelijking met andere
voetbalverenigingen laag is. Hiervoor is een woord van dank aan de
sponsors van de verenigingen en het dr. van Londenfonds zeker op zijn
plaats.
Dit boekje vindt u ook, samen met nog meer informatie, op de site van
DSS’14 (www.DSS14.nl). Wij hopen dat u via dit boekje te weten komt
wat u over de jeugdafdeling van DSS’14 wilde weten. Mist u nog iets of
heeft u suggesties, neem dan even contact op met:
Jeugdcommissie

Patricia van
Voorzitter/bestuur Kranenburg
Wedstrijdzaken
Henk Nijhoff
Richard van
Jeugdcoördinator Bekkum
Annemiek
Algemeen
Kuijpers
Algemeen
Marjan Gooyer

06-11043214
06-53652755
06-55841136
06-40219922
06-51086781
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Algemene informatie jeugd
Kleding
Voor de trainingen is er geen voorgeschreven kleding.
Voetbalschoenen zijn uiteraard een must en scheenbeschermers
zijn verplicht. Uiteraard dient er ’s winters gezorgd te worden voor
warme c.q. waterafstotende trainingskleding.
Zwart, rood en groen zijn onze clubkleuren.
Het wedstrijdtenue wordt door de verenigingen (lees: sponsors)
beschikbaar gesteld. Elk team beschikt over een tas met broekjes en
shirts. Ieder lid heeft een paar zwarte voetbalsokken gekregen die nu
eigendom zijn en je ook zelf dient te wassen en met de wedstrijden mee
moet nemen. Deze zijn tevens te koop op de club ad.€ 7,99.
Per team is een afspraak gemaakt over het wassen van de
voetbalkleding. Als wasvoorschrift geven wij mee om de shirts binnenste
buiten te keren en op 40 graden te wassen. Het gebruik van een
wasdroger wordt afgeraden. De samenstelling van de stof is
tegenwoordig dusdanig dat de shirts bijna direct droog zijn.
Wedstrijdprogramma
Voor aanvang van de “competitie” (najaar- of voorjaarsreeks) ontvangt
iedereen de indeling per app. De leiders houden je op de hoogte van
wedstrijden en wedstrijd tijden. Verder is het verstandig om de
voetbal.nl app te downloaden en je eenmalig aan te melden en je team
toe te voegen. Het actuele wedstrijdprogramma tijden en speellocatie is
echter altijd op voetbal.nl te vinden.

Afgelastingen
Als door weers- of andere omstandigheden een wedstrijd niet kan
doorgaan, moet deze uiteraard worden afgelast. Een afgelasting is het
eerst bekend bij onze wedstrijdsecretaris. Deze stelt één van de leiders
van de afgelasting in kennis, waarna de melding in de groepsapp komt.
Ook op voetbal.nl en op de site is deze dan zichtbaar.
Algehele afgelastingen (door de KNVB) zijn ook zichtbaar op voetbal.nl
en op NOS-teletekst pag. 603 Zuid 1 en je krijgt er ook een melding van
via je leider in de groepsapp.
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Vervoer
Voor vrijwel alle uitwedstrijden zijn er auto’s nodig. Het vervoer wordt
vooraf (door de leiders) geregeld. Alle ouders ontvangen het vervoerschema van het betreffende team. Is men alsnog verhinderd dan s.v.p.
onderling ruilen of contact opnemen met één van de leiders.
Voor inhaalwedstrijden wordt hetzelfde schema aangehouden zoals dat
voor de oorspronkelijke wedstrijd gold.
Ledenadministratie
Het aanmelden van leden en adresmutaties dienen schriftelijk middels
het aanmeldings/mutatieformulier worden doorgegeven. Het
aanmeldings/mutatieformulier kunt u vinden op de site www.DSS14.nl
of opvragen bij de Jeugdcommissie. Afmelden kan middels een mail naar
ledenadmin@dss14.nl

Contributie
Betaling per voorkeur door de vereniging te machtigen de contributie via
automatische incasso te laten innen. U kunt wel kiezen of u de
contributie in één of twee termijnen wilt betalen.
Zie verderop in dit boekje meer informatie hierover in het
Contributiereglement.
Kantine
De kantine is in principe geopend op de wedstrijddagen en de
trainingsavonden op dinsdag en donderdag. De kantine is bereikbaar
onder telefoonnummer 0344-652193.
Activiteiten
Hoewel trainen en voetballen uiteraard de hoofdactiviteiten binnen onze
vereniging vormen, zitten we daarnaast ook niet stil. We proberen
jaarlijks diverse activiteiten te organiseren daarnaast kunnen alle teams
aan het einde van het seizoen aan twee toernooien deelnemen. In
overleg met de leiders zullen de toernooien geselecteerd worden. Voor
het organiseren van activiteiten kunnen we altijd ouders gebruiken, geef
je hiervoor op bij de Jeugdcommissie.
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Hygiëne
DSS’14 beschikt over voldoende kleedlokalen. Een goede hygiëne is
natuurlijk erg belangrijk. Wij adviseren dan ook om de kinderen er al
vroeg aan te wennen om na het sporten te douchen en dat geldt voor
alle leeftijdscategorieën.

Diefstalpreventie
Meestal is het - met name bij wedstrijden - zo druk in de kleedlokalen
dat deze niet voortdurend afgesloten kunnen worden. Laat daarom geen
waardevolle spullen (geld, telefoon, sieraden, horloge) in de kleedlokalen
achter, DSS’14 is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging. In
de Bestuurskamer bevinden zich 3 kastjes die afgesloten kunnen
worden, tevens is er de mogelijkheid om waardevolle spullen af te geven
in de kantine.
Leeftijdsgrenzen
In welke leeftijdsgroep een jongen of meisje uitkomt, wordt bepaald
door het geboortejaar. Dispensatie van een jaar is altijd mogelijk en voor
meisjes in een jongenscompetitie geldt een extra jaar dispensatie. Voor
het lopende seizoen (2019/2020) gelden de volgende jaren:
JO-19 → 2001 en 2002
JO-17 → 2003 en 2004
JO-15 → 2005 en 2006
JO-13 → 2007 en 2008
MO-13 → 2007 en 2008
JO-11 → 2009 en 2010
JO-9 → 2011 en 2012
JO-7 → 2013 t/m 2016.

6

Wedstrijdduur
JO-19 → 2 x 45 min.
JO-17 → 2 x 40 min.
JO-15 → 2 x 35 min.
JO-13 → 2 x 30 min.
MO-13 → 2 x 30 min.
JO-11 → 2 x 25 min.
JO-9 → 2 x 20 min.
JO-7 → 2 x 15 min. Met nog extra tussen pauze zonder scheidsrechter.
Start seizoen/winterstop
Het seizoen 2019/2020 begint op dinsdag 20 augustus voor de jeugd
met de eerste trainingen.
Tijdens de winterstop van 14 december tot en met 7 januari wordt er
niet getraind.
Het seizoen 2019/2020 wordt afgesloten op zaterdag 13 juni 2020.

Vrijwilligerswerk
De jeugdafdeling van DSS’14 is voortdurend op zoek naar verbetering.
Belangrijk speerpunt hierbij is de vraag hoe we ouders en jeugdleden
meer kunnen betrekken bij het wel en wee van de vereniging.
Vrijwilligers binnen een vereniging zijn niet weg te denken en van
onschatbare waarde.

Voor de jeugdcommissie zijn nieuwe leden van harte welkom.
Het zou fijn zijn als uit alle leeftijdscategorieën er een
vertegenwoordiger is. Op dit moment is dat helaas nog niet zo.
Ook personen die af en toe scheidsrechter willen zijn bij een
jeugdwedstrijd zijn van harte welkom. Fluiten is echt niet moeilijk, maar
begeleiding of zelfs opleiding als scheidsrechter behoort tot de
mogelijkheden bij DSS’14.
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Contributiereglement 2019/2020
1. De hoogte van de contributiebedragen wordt jaarlijks door het
bestuur bepaald.
Elk lid betaalt het bedrag dat hoort bij de status waarin het op 1
augustus is ingedeeld.
•
•
•
•
•
•
•

0 tot 6 jaar :
€30,80
6 tot 14 jaar:
€74,25
14 tot 18 jaar: €96,80
Senioren: €165,00
Veteranen: €87,45
Niet Spelend:
€48,95
Donateurs: €24,75

2. Nieuwe leden worden over de hoogte van de contributie per brief
geïnformeerd door de contributie/
ledenadministratie.
De jaarlijkse aanpassingen worden bekend gemaakt in de algemene
ledenvergadering en op de website van www.DSS14.nl
3. De betaling dient bij voorkeur plaats te vinden door middel van
automatische incasso.
Aan leden, die door middel van een nota de contributie betalen, wordt
een extra bedrag aan administratiekosten verrekend van € 15,00 als niet
binnen de betaaltermijn is betaald.
4. De contributie wordt geïnd bij aanvang van het lidmaatschap en
verder jaarlijks per 1 oktober (1e periode) en per 1 februari (2e periode).
5. Nieuwe leden, aangemeld in de periode:
1-7 tot 1-1, betalen het volledig verschuldigde bedrag.
1-1 tot 1-7, betalen de helft van het verschuldigde bedrag.
6. Bij afmelding als lid in de periode 1-7 tot 1-1, volgt er geen
automatische incasso meer voor de 2e periode.
Een lid dat zich afmeldt ingaande het nieuwe seizoen dient deze
afmelding uiterlijk 1 juni kenbaar te maken.
Bij latere afmelding is een door het bestuur vastgesteld bedrag
verschuldigd, zijnde 50% van de verschuldigde contributie.
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Onder afmelden wordt verstaan het schriftelijk afmelden per mail bij
ledenadmin@dss14.nl.
7. Een lid dat zich in de periode 1-7 tot 1-1 heeft afgemeld en op het
einde van het seizoen een overschrijving wenst is verplicht de volledige
contributie alsnog te voldoen.
8. Jeugdleden die ingedeeld worden bij een seniorenelftal blijven de
status van junior houden en blijven de jeugdcontributie betalen totdat zij
reglementair de status van senior bereiken.
9. Het bestuur kan, in overleg met een trainer of leider, in bijzondere
omstandigheden, zoals een langdurige blessure, aan het eind van het
seizoen een restitutie toekennen.
10. Leden, die door het bestuur worden benoemd tot erelid, of leden die
60 jaar en langer lid zijn van de vereniging, zijn vrijgesteld van
contributie.
11. Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Jeugdteams
JO-19
Trainingen:
dinsdag en donderdag 20:00 tot 21:15 uur
Trainer:
Richard van Bekkum 06-55841136
Leider:
Henk Nijhoff
06-53652755
Vlagger: Nieck van Wijk.
JO-17
Trainingen:dinsdag en donderdag 18:45 tot 19:45 uur
Trainers:
Delano Makantanis
06-55926153
Maarten van Santen 06-53949450
Leider:
Gerben Gijsberts
06-83608293
Vlagger: Michel van Erp
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JO-13
Trainingen:dinsdag en donderdag 18:45 tot 19:45 uur
Trainer:
Bennie Reuvers 06-24892017
Leider:
Gerrit-Jan van Vliet
06-42944402
Vlagger: ?(ouder)
MO-13
Trainingen:dinsdag en donderdag 18:45 tot 19:45 uur
Trainers: Tristan Vos
06-48242327
Danique den Otter
06-31180975
Leider:
?(ouder)
JO-7/Welpen
Trainingen: dinsdag 18:30 tot 19:30 uur
Trainer:
Youri Gooyer
06-24644234
Esmee Crajè
06-15964884
Leider:
?(ouder)
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Verenigingsreglement jeugd
1. Doelstelling is het bezoeken van de speler aan alle trainingen. Bij
verhindering tijdig afmelden bij de trainer met opgave van reden.
2. Ben je verhinderd voor een wedstrijd; tijdig afmelden bij trainer/leider
met opgave van reden.
3. Thuiswedstrijden minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd
aanwezig zijn. Je leider kan afhankelijk van het team andere afspraken
maken.
4. Bij uitwedstrijden tijdig aanwezig zijn op de parkeerplaats van het
sportcomplex.
5. De jeugdcommissie geeft als dringend advies om te douchen na
trainingen en zeker na wedstrijden. Verzorg je goed; eet en drink
verstandig.
6. De tenues worden direct na iedere wedstrijd gewassen door de
wasmoeder of bij toerbeurt door de spelers.
7. Met het materiaal van zowel DSS’14 alsmede bij uitwedstrijden van de
thuisspelende club gaan we netjes om als ware het je eigen spullen.
Schoenen worden buiten uitgeklopt en nooit in kleedkamers of in de
douche. Ook met spullen van je medespeler ga je op het sportcomplex
netjes om.
8. Fatsoenregels; we hebben te allen tijde respect voor de medespelers,
tegenstander, scheidsrechter, trainer/leider etc. M.a.w. schelden en/of
ruziën wordt niet getolereerd. Ben wel positief kritisch op jezelf,
medespelers en trainer/leider omdat we van elkaar kunnen leren.
9. In de wedstrijden luister je alleen naar aanwijzingen van je coach en
leiders. Je luistert niet naar aanwijzingen van ouders en anderen, hoe
goed ook bedoelt.
Tijdens de rust zijn alleen de trainers en leiders in de kleedkamer
aanwezig
10. Na de wedstrijd geven we onze tegenstanders een hand en
bedanken we met zijn allen de scheidsrechter door een hand te geven.
11. Alle trainingen en wedstrijden speel je met scheenbeschermers. Voor
aanvang van de wedstrijd trek je je kousen omhoog en je speelt met het
shirt in de broek.
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Taken jeugdleiders en trainers
1. Ben altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden aanwezig.
2. Kun je niet aanwezig zijn; zoek een vervanger of regel een andere
leider of trainer.
3. Alle problemen meteen doorspreken met jeugdcoördinator.
4. Indien geen coördinator aanwezig bij thuiswedstrijden; vang de
tegenstander bij thuiswedstrijden op, wijs hem de kleedlokalen en het
speelveld.
5. Na de wedstrijd de spelers erop attenderen om te douchen.
6. Kleedkamers schoonmaken.
7. Het regelen van vervoer bij uitwedstrijden.
8. Communicatie ouders over trainingen, wedstrijden en activiteiten.
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Gedragscode DSS’14
Gedragsregels t.b.v. spelers/kader/ouders/verzorgers ten
opzichte van o.a. scheidsrechters en tegenstanders.
Wangedrag van ouders, spelers en begeleiding wordt niet getolereerd en
de leiders moeten in voorkomende gevallen hiervan melding maken (incl.
namen van betrokkenen) bij de jeugdcoördinator of ander bestuurslid.
Het is geen goed voorbeeld van een volwassene om een scheidsrechter
te beledigen of het vlaggenstokje weg te gooien, omdat de
scheidsrechter niet goed zou fluiten.
Het is geen goed voorbeeld om als volwassene het veld in te lopen en te
gaan discussiëren met de scheidrechter.
Het is geen goed voorbeeld van een volwassene om een scheidsrechter
de huid vol te schelden.
Het is geen goed voorbeeld van een volwassene om spelers, ouders en
begeleiding van de tegenpartij te beledigen.
Een goed voorbeeld is om onze kinderen vóór, tijdens de rust of na
afloop van een wedstrijd erop te wijzen, dat zij blij moeten zijn dat er
(nog) scheidsrechters zijn, die een wedstrijd willen fluiten en dat een
scheidsrechter ook wel eens een slechte dag kan hebben. Met andere
woorden, leer de kinderen zich realiseren, dat ook een scheidsrechter
beslissingen neemt die discutabel zijn en leer de kinderen wanneer de
scheidsrechter een verkeerde beslissing neemt, dit geaccepteerd moet
worden.
Wij spreken af dat spelers en leiding aan het einde van de wedstrijd de
scheidsrechter en de tegenstanders bedanken met het geven van een
hand.
Natuurlijk willen wij bij DSS’14 allemaal zo veel mogelijk winnen, maar
niet ten koste van alles!
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Gedragscode DSS’14
Normen en waarden
Bewustzijn: Een jeugdspeler is loyaal aan onze vereniging, een
jeugdspeler houdt in zijn "doen en laten" rekening met de belangen van
onze vereniging en
een jeugdspeler leeft en handelt naar de normen en waarden van onze
vereniging.
Betrouwbaarheid en respect: Een jeugdspeler houdt zich aan
gemaakte afspraken, een jeugdspeler staat mensen op een fatsoenlijke
manier te woord en een jeugdspeler maakt geen racistische
toespelingen.
Geweld Een jeugdspeler onthoudt zich van verbaal geweld, een
jeugdspeler onthoudt zich van fysiek geweld en een jeugdspeler
onthoudt zich van elke andere denkbare vorm van geweld.
Indien ouders of spelers zich niet conformeren aan bovenstaande regels,
zijn wij genoodzaakt dit aan het bestuur voor te leggen. Het bestuur van
DSS’14 kan leden schorsen en in het ergste geval zelfs royeren.
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Gedragscode DSS’14
Hoe om te gaan met rode kaarten jeugdspelers
Hierbij is er niet een financieel maar een opvoedkundig doel. M.a.w.
spelers aanspreken op hun houding en gedrag in het veld, waarbij de
strafcodes op het wedstrijdformulier leidend zijn.
Rode kaarten
Indien een speler een directe rode kaart ontvangt is er in de meeste
gevallen sprake van (ernstig) wangedrag en/of (ernstig) gemeen spel.
Afhankelijk van het soort wangedrag zijn de volgende acties mogelijk:
* gesprek met speler en trainer/leider en jeugdcoördinator
* brief naar ouders (samenvatting gesprek) door jeugdcoördinator
* sanctie toepassen in afwachting straf tuchtcommissie KNVB door
leiding team en jeugdcoördinator
* toepassen alternatieve straffen (boven op de straf van de
tuchtcommissie) door leiding team en jeugdcoördinator i.g.v. ernstig
wangedrag
* voorlopig schorsen door vereniging door het bestuur
Voorbeelden alternatieve straffen:
* trainen jeugdteam
* fluiten jeugdteam
* schoonmaak kleedlokalen
Welke handelingen kunnen o.a. in aanmerking komen voor royement?
* mishandeling
* molestatie
* ongewenste intimiteiten etc.
* drugsgebruik of handel
* ernstig vandalisme
* diefstal
Wat nog van belang is dat de taak van het bestuur los moet worden
gezien van de tuchtcommissie KNVB en eventueel de Politie.
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Tips voor ouders
Ouders van jeugdleden bij DSS’14:
Geven blijk van belangstelling, gaan dus zo veel mogelijk kijken naar
wedstrijden van hun kinderen.
Moedigen hun kinderen en medespelers aan, stimuleren de kinderen
in hun sportbeleving.
Gebruiken geen tactische kreten, laten de coaching over aan de
coach/leider.
Geven het goede voorbeeld door altijd positief te zijn, juist ook bij
verlies.
Geven het goede voorbeeld door zich te onthouden van commentaar
op de scheidsrechter.
Nemen langs de lijn een positie in als toeschouwer, dus niet naast de
elftalleider en niet achter het doel.
Zorgen ervoor, indien kinderen voor vervoer nog afhankelijk zijn van
de ouders, dat de kinderen op tijd aanwezig zijn voor wedstrijden en
trainingen
Volgen een cursus jeugdvoetbalbegeleider/leider/trainer, indien ze
echt met voetbal bezig willen zijn.
Tonen niet hun ongenoegen aan de bar van de kantine, maar
bespreken hun vragen en opmerkingen met trainers, leiders of
commissieleden.
Maken geen beledigende opmerkingen naar spelers, ouders,
scheidsrechters, coaches/leiders.
Gebruiken geen alcohol op het sportveld.
Laten hun emoties niet de vrije loop.
Helpen mee als een coach/leider daarom vraagt.
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