
Kampioenschapsprotocol Sportclub Varsseveld 
Datum: december 2018 

Protocol bij (mogelijke) kampioenschappen bij de jeugd:  

 De lichtingcoördinator draagt er zorg voor dat het mogelijke behalen van het kampioenschap tijdig 
opgemerkt wordt en onderstaande acties tijdig in gang gezet worden: 

 Wanneer een team het zelf in de hand heeft om in een thuiswedstrijd kampioen te worden, wordt 
de wedstrijd in principe op hoofdveld gespeeld; 

 De jeugdcommissie nodigt (in overleg met de sponsorcommissie) de sponsor(en) van het team uit 
om aanwezig te zijn bij de kampioenswedstrijd. De sponsor ontvangt een bos bloemen bij het 
kampioenschap; 

 Tevens is er bij de wedstrijd een afvaardiging namens de jeugdcommissie en/of het bestuur 
aanwezig. Zij dragen zorg voor het uitreiken van de “kampioensschaal”; 

 Bij het behalen van een kampioenschap wordt een kampioensfoto gemaakt van het team, staf en 
sponsor(en). Deze wordt gepubliceerd in de Tempo/Facebook/website; 

 Een kampioensteam bij de jeugd krijgt patat en drinken in de kantine (gelijk aan de 'patatbon'); 
 Voor ouders wordt er taart of gebak geregeld. 

Protocol bij (mogelijke) kampioenschappen van seniorenteams:  

 Het bestuurslid technische zaken draagt er zorg voor dat het mogelijke behalen van het 
kampioenschap tijdig opgemerkt wordt en onderstaande acties tijdig in gang gezet worden: 

 Wanneer een team het zelf in de hand heeft om in een thuiswedstrijd kampioen te worden, wordt 
de wedstrijd in principe op hoofdveld gespeeld; 

 Door of namens de sponsorcommissie wordt de sponsor(en) van het team uitgenodigd om 
aanwezig te zijn bij de kampioenswedstrijd. De sponsor ontvangt een bos bloemen bij het 
kampioenschap; 

 Tevens is er bij de wedstrijd een afvaardiging namens de technische commissie en/of het bestuur 
aanwezig; 

 Bij het behalen van een kampioenschap wordt een kampioensfoto gemaakt van het team, staf en 
sponsor(en). Deze wordt gepubliceerd in de Tempo/Facebook/website; 

 In overleg met het team wordt een huldiging gepland in de kantine, bij voorkeur op een reguliere 
speeldag. Het bestuur draagt hierbij zorg voor een presentatie van de spelers; 

 Het kampioensteam ontvangt van de vereniging 4 kratten bier in de kantine. 

Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten om, bovenop eerder genoemde zaken, extra festiviteiten 
toe te voegen. 

Toevoegingen door team:  
Het team (of ouders, aanhang, leiders enz.) is uiteraard vrij om zelf extra activiteiten of aardigheidjes 
rondom het kampioenschap te organiseren. Het bestuur raadt een ieder ten zeerste af om het 
kampioenschap te vieren op een 'platte kar'. of andersoortig vervoersmiddel dat niet aan de wettelijke eisen 
voldoet. Voor de activiteiten die door derden worden georganiseerd of het gebruik van 
vervoersmiddelen die niet voldoen aan de wettelijke eisen draagt het bestuur van Sportclub 
Varsseveld op geen enkele wijze verantwoordelijkheid. 
 
Definitie kampioenschap: 
Dit protocol beschrijft het handelen van het bestuur en commissies van Sportclub Varsseveld in geval van 
een kampioenschap van een team in de reguliere competitie. Daarmee wordt bedoeld: een competitie over 
een héél seizoen of een half seizoen (voorjaars- / of najaarscompetitie) waarin in normaliter wekelijks wordt 
gevoetbald. Dit protocol heeft geen betrekking op het winnen van het KNVB-bekertoernooi, 7x7-
competities voor senioren, periodetitels, andere toernooien of promotie via de nacompetitie. In deze 
gevallen zal het bestuur per situatie beoordelen wat de club het team biedt.  


