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1. Inleiding
In deze brochure tref je een aantal praktische en organisatorische zaken aan waar je als
ouder/verzorger van een kind bij Schagen United mee te maken krijgt. Schagen United is een club die
waarde hecht aan wie we zijn en wat we doen, gericht op de ontwikkeling en het plezier van alle
leden. Het is een vrijwilligersorganisatie waarbij sportiviteit en voetballen met plezier en ambitie
centraal staat.
Als ouder/verzorger heb je een belangrijke rol in de realisatie van deze ambitie. In dit boekje staan
handige tips en praktische zaken. Deze gaan onder andere over omgang en communicatie, je rol als
vrijwilliger en het gebruik van kleding en materialen.
Mocht je nog vragen hebben waarop je het antwoord in deze brochure niet terug kunt vinden, neem
dan contact op met de coach van je zoon of dochter. Ook is veel informatie te vinden op de website
van Schagen United: www.schagenunited.nl.

2. Schagen United
Schagen United is een vereniging die in 2019 ontstaan is uit een fusie tussen SRC en VV Schagen. De
vereniging kent vier afdelingen:
1. Jeugdvoetbal (startend met de SKRS champions league voor kinderen van 5-6 jaar, het
meiden- en jongensvoetbal);
2. Seniorenvoetbal (heren en damesvoetbal);
3. Zaalvoetbal;
4. G-voetbal (voetbal voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking).
De vereniging bestaat uit meer dan 1100 voetballende leden en werkt met honderden vaste
vrijwilligers. Er wordt gewerkt met recreatieve- en selectieteams.
Voor meer informatie over het bestuur en de organisatie, zie de website www.schagenunited.nl.
Daar vind je ook de namen en E-mailadressen van de coördinatoren
www.schagenunited.nl/coordinatoren.

3. Kernwaarden en wedstrijdtips
Plezier in sport is erg belangrijk voor een kind. Als ouder/verzorger heb je een grote invloed op het
gedrag en de prestaties. Je kunt op een positieve manier het plezier en de voetbalontwikkeling van je
kind beïnvloeden. Samen met de vereniging kun je ervoor zorgen dat je kind zelfvertrouwen
opbouwt en gemotiveerd blijft om te voetballen. Sport is een sociale activiteit dat niet ophoudt bij
het toegangshek van onze club.
Binnen Schagen United wordt gewerkt met de zogenaamde kernwaarden, gedragscodes die gelden
voor alle betrokkenen bij de vereniging met als doel onze ambitie plezier en ontwikkeling waar te
maken. Hieronder vind je de kernwaarden en is een aantal wedstrijdtips voor ouder(s)/verzorger(s)
opgenomen.

4

3.1 De kernwaarden:
1. We zijn samen, voor en met elkaar
Schagen United is een club voor iedereen. Wij geloven dat we het voor en met elkaar doen, ongeacht
welke functie of taak je volbrengt. We werken samen, op en buiten het veld en zijn samen één. Want
samen staan we sterker, samen zijn we herkenbaar en samen komen we verder.

2. We hebben plezier en gaan voor prestatie
We streven ernaar dat iedere speler op zijn of haar eigen niveau zichzelf kan ontwikkelen. We
geloven dat het hebben van plezier in de voetbal leidt tot betere prestaties. We denken dat als we
wedstrijden winnen, wij meer plezier hebben en we iedere wedstrijd met een glimlach het veld op én
af gaan. We zijn gedreven om een prestatie neer te zetten.

3. We zijn respectvol, voor iedereen
We hebben respect voor iedereen en stralen dit in ons gedrag uit. We zetten graag een stapje harder
om elkaar (maar zeker ook anderen) te helpen. We durven en mogen fouten maken, maken eigen
keuzes en nemen hierin eigen verantwoordelijkheid.

4. We zijn eerlijk en direct
We zijn eerlijk, sportief, betrouwbaar en direct in onze communicatie, houden van ‘no nonsens’ en
we spreken elkaar aan op (ongewenst) gedrag. We nemen verantwoordelijkheid voor onze keuzes en
gedrag.

5. We tonen lef en gedrevenheid
We geven alles wat we hebben, zijn leergierig en spelen om te winnen. Wat we doen, doen we met
lef en gedrevenheid. We zien uitdagingen als kansen.
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3.2 Wedstrijdtips voor ouder(s)/verzorger(s):
Voor de wedstrijd:
❖ laat je kind duidelijk weten dat je trots bent, ongeacht de uitslag;
❖ leg de nadruk op plezier beleven. Plezier en een sportieve wedstrijdmentaliteit kunnen leiden tot
betere prestaties;
❖ wens kinderen voor de wedstrijd en training veel plezier!

Tijdens de wedstrijd:
❖ coach je kind niet inhoudelijk tijdens de wedstrijd of training, daarvoor is de coach aangesteld;
❖ moedig sportief aan: niet alleen je eigen kind. Toon enthousiasme en steun je kind en andere
spelers;
❖ laat je emoties niet de vrije loop;
❖ respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.

Na de wedstrijd:
❖ stimuleer je kind de scheidsrechter en de tegenspelers te bedanken;
❖ vraag na de wedstrijd of training: ‘En… Heb je plezier gehad vandaag?’, ‘Wat heb je geleerd
vandaag?’ of ‘Wat was de mooiste actie tijdens de wedstrijd?’ ;
❖ focus bij teleurstelling op dingen die goed zijn gegaan tijdens de wedstrijd of training;
❖ toon waardering voor de manier waarop je kind heeft gevoetbald: enthousiast, met inzet en
benoem niet alleen de prestatie of het resultaat.
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4. Indeling in leeftijdsgroepen
Je kind wordt bij de aanmelding ingedeeld bij een leeftijdsgroep waarbij J staat voor ‘Jeugd’, M voor
‘Meisjes’ en O staat voor ‘Onder’. Het getal geeft de leeftijd aan, bijvoorbeeld JO13 (Jeugd Onder 13).
De KNVB biedt de clubs voor hun prestatieve 1e jaars teams ook 1e jaars competities aan. Zo komt
ook een aantal prestatieve 1e jaars teams uit in deze 1e jaars competitie. Men speelt in deze
competitie uitsluitend tegen spelers uit hetzelfde geboortejaar. Hierdoor wordt tijdens de wedstrijd
het voetbal gedeelte belangrijker dan het fysieke deel.
Ouders van mini’s (5-6 jaar) en pupillen (JO8-JO13) hebben een kind dat nog sterk afhankelijk is
van jou als ouder/verzorger:
❖
❖
❖
❖

je hebt een grote rol, bijvoorbeeld in het halen en brengen;
je bent soms zelf coach of begeleider;
je bepaalt en stuurt veel;
je bent als ouder soms onervaren in het voetbal en het verenigingsleven.

Voor ouders van junioren (JO14-JO19) verandert je rol:
❖
❖
❖
❖
❖

je kind wordt zelfstandiger;
de tijdsbesteding verandert;
leeftijdsgenoten, vrienden en vriendinnen worden belangrijker;
de rol van de ouder verschuift meer naar de achtergrond;
de trainer of coach wordt nog belangrijker.

5. Speeltijden
Afhankelijk van de leeftijd van je kind is de speeltijd per wedstrijd korter of langer en speelt je kind
op een kwart, half of heel veld. Hieronder in schema een overzicht:
Mini Pupillen
O-9 en O-8
O-10
O-11
O-12
O-13
O-15 en O-14
O-17 en O-16
O-19 en O-18

SKRS Champions league op zondagochtend
Kwart veld, 6 tegen 6, pupillen doel
Half veld , 6 tegen 6, pupillen doel
Half veld, 8 tegen 8, pupillen doel
Half veld, 8 tegen 8, pupillen doel
Heel veld, 11 tegen 11, groot doel
Heel veld, 11 tegen 11, groot doel
Heel veld, 11 tegen 11, groot doel
Heel veld, 11 tegen 11, groot doel

2 x 20 minuten
2 x 25 minuten
2 x 30 minuten
2 x 30 minuten
2 x 30 minuten
2 x 35 minuten
2 x 40 minuten
2 x 45 minuten

Voorlopig speelt Schagen United nog op 2 complexen, Sportpark Groenoord op de Wilgenlaan 1b en
Sportpark Nes Noord aan de Leng 20. Elk seizoen wordt bekend gemaakt op welk complex een
lichting zijn wedstrijden speelt en traint.
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6. Wedstrijdregels
Afhankelijk van de leeftijd zijn er verschillende wedstrijdregels. Hieronder een korte uitleg:
❖ Voor de mini pupillen (5-6 jarigen) is er een wekelijkse interne competitie op zondagmorgen in
de vorm van de champions league met heuse shirts van Ajax, Barcelona of Manchester. Er wordt
op een veldje van 20 x 30 meter gevoetbald met doelen van 3x 1 meter, er wordt gespeeld met 4
spelers zonder keeper waardoor de spelers veel kansen krijgen om te scoren. Er mag
voortdurend worden gewisseld.
❖ Voor de overige categorieën, zie onderstaande link:
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal

7. Vrijwilligers
Schagen United kent een grote groep vaste vrijwilligers (bestuursleden, coördinatoren,
commissieleden, trainers, teammanagers, scheidsrechters, teambegeleiders, wedstrijdsecretaris etc.)
die hun steentje bijdragen om de club draaiende te houden. Zonder al deze vrijwilligers kan een
sportvereniging als de onze eenvoudig niet bestaan. Daarnaast maken al deze vrijwilligers het ook
mogelijk dat er tegen lage kosten gesport kan worden.

7.1 Verenigingsdiensten
Naast het vaste vrijwilligerswerk zijn er ook verenigingsdiensten die door de leden (ouders van
jeugdleden en/of leden vanaf 18 jaar) worden uitgevoerd. Een lid of ouder van een jeugdlid moet
minimaal 60 punten aan verenigingsdiensten per seizoen invullen per adres. Doe je een vaste
vrijwilligerstaak dan word je vrijgesteld van verenigingsdiensten. Ook is er een afkoopregeling
mogelijk. Heb je meerdere kinderen op voetbal (onder de 18 jaar en op één adres) dan hoef je maar
60 punten te behalen. Leden vanaf 18 jaar voeren de vrijwilligerstaken in principe zelf uit.
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Verenigingsdiensten zijn:
❖ Kantinedienst – 30 punten per uitgevoerde dienst/dagdeel
❖ Bestuursdienst (ontvangst van teams) – 30 punten per uitgevoerde dienst/dagdeel
❖ Schoonmaak op maandagochtend – 15 punten per keer
❖ Klusjes doen op vrijdagochtend – 15 punten per keer
Sommige taken zijn zo vanzelfsprekend en worden opgepakt door het team. Het wassen van de
team-tas, het rijden naar uitwedstrijden, het vlaggen langs de lijn (het invallen om te fluiten bij
afwezigheid van de scheidsrechter) en het opruimen van de doelen bijvoorbeeld, zien we niet als
aparte vrijwilligerstaken die vrijstelling geven voor de verenigingsdiensten.

7.2 Opgeven via voetbal.nl app
Via de Voetbal.nl app (zie ook paragraaf 9.14) kun je zelf heel eenvoudig je voorkeuren en je
beschikbaarheid aangeven. Je kunt zelfs je voorkeurstaak aangeven en daarnaast jezelf inplannen op
een tijdstip en dag dat het jou het beste uitkomt! Via pushberichten op de app word je geïnformeerd
en natuurlijk tref je de planning ook aan op deze website en ontvang je een bevestiging via de mail.
Kies je niets, dan word je ingedeeld door de taakbeheerder. Je krijgt dan ruim op tijd een mail met de
geplande taak, dag en tijdstip. Je bent dan wel verplicht deze taak uit te voeren. Kun je niet dan kun
je via de Voetbal.nl app je taak aanbieden om te ruilen met een andere ouder of lid.

7.3 Maatschappelijke stage
Wij willen ook de maatschappelijke stage van de middelbare school aangrijpen om taken te
vervullen. Het mes snijdt zo aan 2 kanten: Schagen United kan haar vacatures opvullen en de
scholieren krijgen de kans om in een leuke (en voor een aantal ook vertrouwde omgeving) taken te
vervullen. Uiteraard krijg je voldoende instructie en begeleiding bij de uitvoering van je
vrijwilligerstaken. Voor het lopen van maatschappelijke stage hebben wij de volgende
mogelijkheden: assistent-jeugdtrainer, jeugdscheidsrechter, bestuurs- of kantinedienst. Voor meer
informatie, kijk op de website www.schagenunited.nl.

7.4 Clubscheidsrechters en/of grensrechters
Schagen United spant zich continu in om clubscheidsrechters en/of grensrechters op te leiden.
Diverse jeugdleden hebben al een cursus gevolgd en zijn op zaterdag regelmatig op het veld te
vinden om een wedstrijd te leiden. Dat vinden we heel belangrijk want een goed functionerend korps
arbitrage (m/v) met de juiste kennis van de spelregels bevordert niet alleen het spelplezier van de
sporters. Het draagt bij aan de ontwikkeling van de spelers maar ook die van de scheidsrechter. Het
mes snijdt dus aan meerdere kanten!
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8. Activiteiten
Schagen United organiseert voor de jeugdleden ook allerlei activiteiten. Hieronder een korte
opsomming:
●
●
●

●
●
●

●

●

Eind november/begin december is er een Sinterklaasfeest voor jongens en meiden
Champions League SKRS, O-8 en O-9;
In de kerstvakantie is er een zaalvoetbaltoernooi in de Groeneweghal voor jongens
en meiden O-8 tot en met O-11;
In januari en februari kunnen alle jongens en meiden O-8 tot en met O-13
deelnemen aan de zaalcompetitie in het rayon Schagen. Dit wordt elk seizoen
opnieuw bekeken;
Eerste Pinksterdag is er op Sportpark Groenoord de familiedag waaraan de jongens
en meisjes van 15 tot en met 19 jaar mogen deelnemen;
Alle jeugdteams nemen op het einde van het seizoen deel aan één of meerdere
toernooien;
Bij iedere thuiswedstrijd in de competitie van het eerste zondagelftal worden 2
jongens of meiden O-10 uitgekozen om rondom die wedstrijd aanwezig te zijn als
Pupil van de Week;
Iedere speler van de jongens of meiden van O-8 tot en met O-12 strijdt tijdens het
seizoen met zijn of haar team mee om de felbegeerde ‘Cor Bontje’ Penaltybokaal.
De winnaars per leeftijdscategorie strijden aan het eind van het jaar om de grote
wisselbeker;
Schagen United heeft ook een zaal afdeling met teams die in de B- en A-categorie
voetballen. De wedstrijden worden georganiseerd door de SZVV en worden op
doordeweekse avonden in sporthallen in de regio gespeeld.

9. Praktische zaken
Hieronder volgt een aantal praktische zaken die handig zijn om te weten zodat u uw kind goed kan
begeleiden in zijn of haar hobby:

9.1 Juiste gegevens, AVG, VOG en meidenprotocol
Het is van belang dat de vereniging over de juiste informatie beschikt van ieder lid. Is je mailadres
veranderd, ben je verhuisd of heb je een nieuw telefoonnummer, geef dit dan door aan onze
ledenadministratie (zie voor het mailadres de website www.schagenunited.nl.

9.2 Groepswhatsapp
Vaak wordt met de ouders een groepsapp gemaakt en een mailbestand voor snelle en goede
communicatie van team gerelateerde zaken. Gebruik dit niet wanneer er gevoelige zaken spelen!
Verkeerde interpretaties vanuit de mail of app leiden gemakkelijk tot conflicten. Het is beter om dan
persoonlijk of telefonisch contact te leggen.
Wie door ziekte of anderszins is verhinderd mee te doen aan de wedstrijd, dient dit tijdig aan de
leider van het team door te geven.
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9.3 Rijbeurtschema
Bij uitwedstrijden is het belangrijk dat er voldoende auto’s aanwezig zijn om de kinderen veilig te
vervoeren. Bij de jonge jeugd zijn er vaak genoeg auto’s en bestuurders, maar dit neemt af naarmate
de kinderen ouder worden. Er kan vooraf een schema gemaakt worden door de coach waardoor
iedereen ongeveer evenveel aan de beurt komt. Het is vooral leuk en gezellig om met meerdere
ouders het team te ondersteunen. Mocht iemand minder vaak kunnen rijden, dan kan de
betreffende ouder/verzorger wellicht op een andere manier een steentje bijdragen.

9.4 Kleding
De kleding wordt door Schagen United per team aangeboden (excl. sokken) en blijft eigendom van
de club. Spelers dienen zelf te zorgen voor voetbalschoenen. Van ouder(s)/verzorger(s) wordt
verwacht dat zij om beurten de wastas hebben. De shirts blijven het langst mooi door ze apart van
overige kleding te wassen. Let op: was bedrukte shirts binnenstebuiten, zonder wasverzachter en
doe ze niet in de droger!

9.5 Douchen
Als vereniging stimuleren we douchen na de wedstrijd. Niet zozeer vanuit hygiëne maar vooral
vanwege de belangrijke sociale functie. Met elkaar de overwinning vieren of het verlies verwerken en
uiteraard ook weer met elkaar afspreken wat te doen na de wedstrijd!

9.6 Trainen
In principe trainen alle teams twee keer en zelfs bij uitzondering drie keer per week. Bij de
selectieteams zijn er meestal trainers, met name bij het eerste team, maar voor de recreatieve teams
vervullen ouder(s)/verzorger(s) deze rol. Jouw bijdrage hierin is nodig en gewenst! Het
trainingsschema staat op de website en wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt.
De club verzorgt bij genoeg animo trainerscursussen voor ouders en beginnende trainers, waarbij
oefeningen worden meegegeven en tips worden uitgewisseld hoe een training goed op te bouwen
en de spelers en speelsters actief te houden. Heb je hiervoor interesse, neem contact op met de
coördinator zie website www.schagenunited.nl.

9.7 Circuittraining:
In onze mini’s en onderbouw (O8 t/m O.12) wordt gewerkt met circuit training. Alle teams van
dezelfde leeftijdscategorie trainen minimaal 1x per week op hetzelfde veld. Zo heeft de hoofdtrainer
een goed beeld van alle spelers van de betreffende leeftijdsgroep, kan de hoofdtrainer de recreanten
trainers ondersteunen bij het geven van trainingen en ontstaat er meer binding tussen de
verschillende teams in een leeftijdscategorie.

9.8 Keepertraining
Schagen United biedt keepers van alle leeftijden wekelijks een keeperstraining aan. Mocht jouw kind
geïnteresseerd zijn, kun je informatie opvragen via de trainer van het desbetreffende team.

11

9.9 Speeltijd
Vooral bij beginnende teams (onder 8, 9, 10 en 11) hebben spelers/speelsters allemaal evenveel
recht op speeltijd. Bij selectieteams op latere leeftijd kan dit wijzigen.

9.10 Verzamelen en nazitten
Het is belangrijk dat de kinderen binding krijgen met elkaar en met de club. Bij thuiswedstrijden
verzamelen we voor aanvang van de wedstrijd in de kantine en van daaruit gaan de spelers
gezamenlijk naar de kleedkamer. Bij uitwedstrijden wordt er ruim op tijd op een afgesproken vaste
plaats verzameld.
Na de wedstrijd is het leuk om met elkaar gezellig in de kantine na te praten over de wedstrijd en wat
met elkaar te drinken. Dit versterkt de teamgeest.

9.11 Toernooien
Per leeftijdscategorie zijn er (vaste) toernooien waar elk jaar aan wordt deelgenomen. Meestal zijn
deze aan het einde van het seizoen. Dit wordt georganiseerd door de toernooi coördinator van de
vereniging. Hij/zij informeert de teams hier verder over. Op de seizoenskalender (zie website) wordt
inzichtelijk gemaakt waar welke toernooien gehouden worden en welke teams daar aan deelnemen.

9.12 Leiders
Bij ieder team hoort uiteraard een leider. In bijna alle gevallen is dat een ouder van één van de
spelers. Wij streven ernaar dat ieder team ook een tweede (hulpleider) heeft. De leider van de
pupillenteams wordt bij thuiswedstrijden soms gevraagd om als (onpartijdige) scheidsrechter te
fungeren. Het is NIET de bedoeling om dan als scheidsrechter het team te gaan coachen.

9.13 Winterstop
Tijdens de competitie houdt de KNVB een winterstop. Voor teams worden er dan geen wedstrijden
geprogrammeerd. De winterstop begint voor alle teams vóór de Kerstdagen.
Tijdens de winterstop doen veel voetbalverenigingen in de regio Schagen mee aan een
zaalcompetitie. Iedere zaterdag in januari en februari spelen de pupillen dan zaalvoetbalwedstrijden
in sporthallen in de omgeving. Tijdens deze zaalcompetitie worden alle teams gesponsord, zodat er
aan de spelers geen extra contributie wordt gevraagd.

9.14 Texel: Teso – procedure reiskosten
De teams hoeven de kosten voor het vervoer niet zelf te dragen of voor te schieten, daar zijn
overtochtpassen voor die verkrijgbaar zijn bij de penningmeester. De overtocht van 3 auto’s (en bij
11 x 11 teams max. 4 auto’s) wordt via de passen vergoed. Andere kosten kunnen niet achteraf
worden gedeclareerd.

9.15 Alcohol en roken
Het bestuur van Schagen United vindt het belangrijk dat de voorbeeldfunctie die wij als volwassenen
hebben voor de jeugd, breed wordt gedragen. Zij heeft een alcohol- en rookbeleid opgesteld waar
ieder lid, vrijwilliger én bezoeker, zich aan dient te houden. Op en rond de velden is alcohol drinken
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niet toegestaan. Er wordt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar geschonken, ook niet
voorafgaand of tijdens de wedstrijd aan spelers/coaches/teambegeleiders/trainers. Op zaterdag tijdens jeugdwedstrijden- worden er geen alcoholische dranken verstrekt.
Roken binnen het hele clubgebouw (inclusief de kleedkamers), op de velden en in de dug outs is niet
toegestaan. Op het terras is roken wel toegestaan.

9.16 De Voetbal.nl app (zie ook paragraaf 7.2)
De app voor de teammanager, de spelers en ouders van jeugdleden. In deze app staat het volledige
wedstrijdprogramma, de uitslagen en de stand in de poule. De teammanager kan ook diverse
wedstrijdstatistieken bijhouden en iedereen kan na iedere wedstrijd de ‘Man of the Match’ kiezen.
Tevens is er de mogelijkheid om het vervoer naar uitwedstrijden te regelen via de app en nog veel
meer handige toepassingen. Het is dus belangrijk dat alle ouders ook de Voetbal.nl app downloaden

10. Vertrouwenspersoon
Schagen United wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen
zich op plezierige wijze met voetbal kan bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om zaken
als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Coaches en
trainers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), wij hanteren het 4-ogen-prinicipe wat
inhoudt dat een kind niet alleen met 1 volwassene in een kleedkamer mag zijn, maar minimaal met 2
volwassenen. Voor het mogen trainen en begeleiden van meidenteams is een apart protocol
opgesteld en wij houden ons aan de nieuwe privacy wet, de AVG.
Maar stel nu dat…. Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg
gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe je hiermee om kunt gaan. Meestal kan dit
het beste worden besproken met een begeleider, coördinator of bestuurslid. Soms blijkt deze stap
toch te groot te zijn. In een dergelijk geval kan een vertrouwenspersoon de helpende hand bieden.
De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een
eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. De aanpak
kan bestaan uit advisering of bemiddeling, of tot hulp bij het zetten van de eerste stappen naar
professionele ondersteuning. Het nemen van maatregelen in de vereniging is overigens een zaak van
het bestuur, niet van de vertrouwenspersoon (zie voor meer informatie de website
www.schagenunited.nl).
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11. Contributie
Voor de hoogte van de contributie verwijzen we door naar de website www.schagenunited.nl.
De contributie is inclusief een bijdrage aan de gemeente in het kader van het accomodatiebeleid van
de gemeente Schagen. In ruil voor een jaarlijkse vergoeding per lid neemt de gemeente Schagen het
volledige onderhoud en de renovatie van de sportvelden voor haar rekening.
De contributie is verder inclusief een bijdrage voor een compleet tenue (kledingfonds). Sokken
worden eenmalig verstrekt en dienen daarna zelf vervangen te worden. Contributie voor de zaal is
afhankelijk onder welke bond (KNVB of SZVV) de competitie wordt gespeeld.

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail, sms
en/of per post zal ClubCollect je betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link in de
berichten die je ontvangt kun je naar jouw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde
omgeving kun je aangeven op welke manier je wenst te betalen. Je kunt namelijk kiezen tussen een
betaling ineens of een gespreide betaling. Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische
incasso, maar bij een betaling ineens heb je de keuze tussen een betaling via automatische incasso
en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvang je altijd een aankondiging
voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat je altijd op de hoogte bent. Op je persoonlijke
betaalpagina kun je ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.
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