
KICK OFF
SEIZOEN 22-23

OVC‘85 



Programma

Algemene informatie club
Begeleiding rondom team
Start seizoen 22-23
Materialencommissie
Kledingcommissie
Clubtaken
Opstelling in teams met
drankje/hapje
invullen Forms 



Uitgangspunt:
Voetballen op niveau en met
plezier ontwikkelen

TJC Stijn van de Weerd
per leeftijdlaag een
coördinator

-Communicatie via 
jeugdstafapp coördinatoren. 
-app coördinator-
teambegeleiders
-teambegeleiders richting
ouders in app.
-Of via mail Sportlink/liefst alle 
berichten via voetbal.nl app
volgend jaar.

Sociale media/ input gevraagd

Algemene informatie 



Begeleiding rondom team

trainers

coach

teambegeleider

Staff

supporters

vrijwilligers

kledingouder
wedstrijdtafel
kantinedienst

wedstrijdbegeleider
grensrechter
(workshop)

rijders



Start seizoen 

Wedstrijden: app voetbal.nl (inloggen met
mailadres dat bij club bekend is) 

Opstart trainingen/trainingsschema

Informatie club?  Mailadres bekend? 
Anders ledenadministratie@ovc85.nl

Belangrijk voor alle jeugdteams! 

Communicatie tussen ouders-begeleiding

• informeer elkaar

• Maak afspraken met elkaar

• Jeugdtrainer? maak afspraken. Elke training 
1 ouder aanwezig? 

Veiligheid op de club

• 4 ogen beleid/ gedragscode
(website)/vertrouwenspersoon

about:blank


Materialen

• Teams die niet meer trainen na kick off. Uiterlijk zat 16 
juli alle materialen retour in locker. Pionnen, ballen, 
ballennet en gewassen hesjes. 

• Teams die tot start zomervakantie trainen. Uiterlijk zat
23/7 alle materialen retour in locker: pionnen, ballen, 
ballennet en gewassen hesjes.

• Lekke ballen apart in vuilniszak in locker neerleggen. 

• Privé-eigendommen verwijderen. 

• Gelegenheid om straks materialenhok te zien. Meld je 
dan even bij organisatie. 

• Wanneer start trainen? 3 September collectieve vrije
dag i.v.m. Airborne

• Velden. Altijd losse goals terugzetten, op 
grasvoetbalvelden doelnetten opklappen in verband
met robotmaaiers. Hoekvlaggen opruimen na afloop
wedstrijden.



KLEDINGCOMMISSIE
• Nieuw lid dan tenue.

• In de zomer worden tassen klaargemaakt.

• Melding vanuit kledingcommissie wanneer tassen
opgehaald kunnen worden.

• Niet onderling wisselen van tenues. Via kledingouder in 
contact met kledingcommissie. Ruilen voor andere maat
etc.

• Altijd via kledingouder! I.p.v. via 
wedstrijdtafel/kantine/trainer/coach.

• Meer info via website. Oa. Regels sponsoring kleding naast
tenue



Clubtaken

Vacatures: 

wedstrijdsecretaris

Activiteitencommissie 2x

Hulp Airborne zaterdag 3 September

Vaste kantine vrijwilligers

Keukenhulp zaterdag van 10-18:00 
uur

Inschrijven op de lijst! 



ALS JE NIET SCHIET 
KAN JE OOK NIET SCOREN 

Johan Cruijff



VRAGEN?



Invullen digitaal formulier 
FORMS
QR CODE SCANNEN
PER TEAM
Teams die er niet zijn krijgen link via coördinator
toegestuurd.


