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Van harte welkom als nieuw jeugdlid van SC Varsseveld!  
Om je vertrouwd te maken met het reilen en zeilen binnen je team en de jeugd van onze voetbalclub 
hebben we een aantal praktische punten voor je op een rijtje gezet: 

 Sc Varsseveld speelt in witte shirts, zwarte broek en blauwe SC Varsseveld-sokken. 
De shirts worden met dank aan onze sponsoren door de club ter beschikking gesteld. Elk 
team heeft een tas met daarin de shirts. Deze worden per toerbeurt gewassen door een 
ouder. Hiervoor is per team een schema opgesteld. 
De sokken en broek kunnen worden aangeschaft bij de club. Daarvoor is een kledingbalie 
ingericht naast de bar in de kantine. Een broek kost € 12,50 en sokken € 10,-. Koop je een 
setje dan betaal je € 20,-. Openingstijden: zaterdag van 09.00 – 11.00 uur. 
Voor de rest van je outfit zorg je zelf (o.a.: je tas, voetbalschoenen, scheenbeschermers). Ben 
je keeper? Check even bij je leider. In iedere tas hoort een paar keepershandschoenen en 
evt. een keepersbroek. Als er geen of slechte keepershandschoenen zijn, kan je leider via de 
jeugdcommissie nieuwe opvragen. 
 

 Als je weet in welk team je speelt weet je ook wie je trainers en leiders zijn.  Geef zo snel 
mogelijk je mobiele nummer en je emailadres of dat van je ouders door aan hem of haar. Zo 
kunnen we jou of je ouders altijd bereiken. Per team bestaat er een team-whatsapp, waarin 
trainers/leiders met ouders (op latere leeftijd met spelers zelf) communiceren.  Het schema 
met de trainingsdagen en –tijden vind je op de site en aangekomen op het sportpark zie je de 
kleedkamerindeling en het veld waarop je traint op het scherm naast de ingang van de 
kantine of bij de kleedkamers 1 t/m 4.  
 

 Bij de start van het seizoen ontvangen de spelers van het team een schema met daarop het 
voorlopige wedstrijdprogramma: wie er wast, wie er rijdt, hoe laat je aanwezig moet zijn en 
contactgegevens. Naast dit (half) jaarprogramma is het programma  van de wedstrijden te 
vinden op de website www.scvarsseveld.nl en op Voetbal.nl. De app van Voetbal.nl is te 
vinden in de app-store/google-play. Inloggen (na éénmalige gratis registratie) met je 
emailadres zoals dat bij de club bekend is (doorgeven op je aanmeldingsformulier).  
Afmelden voor trainingen en wedstrijden doe je zo snel mogelijk en persoonlijk bij je 
trainer/leider. Bij voorkeur een dag van te voren en in geval van geplande afwezigheid 
(vakantie, kinderfeestje, schoolreisje etc.) graag eerder, zeker voor wedstrijden. 
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 Actuele informatie over wijzigingen, afgelastingen of andere zaken vind je op de site, 

www.scvarsseveld.nl en/of hoor je via de leiders. Ook via onze Facebookpagina kunt u veel 
nieuws vergaren, maar onze website is wel ons belangrijkste communicatiemiddel. 
 

 Spelers van de O13-jeugd en ouder hebben een digitale spelerspas van de KNVB nodig. 
Hiervoor lever je een digitale foto in, gelijkend aan een pasfoto (met je naam en team) aan 
de ledenadministratie. Dit kan per mail.  Je krijgt een seintje wanneer dit voor jou aan de 
orde is. Wij zorgen voor de rest. 
 

 Aan het einde van het voetbalseizoen maakt de Hoofd Jeugdopleidingen, na overleg met de 
trainers/leiders en de jeugdcommissie de voorlopige teamindelingen voor het volgende 
seizoen bekend. Zo weet je vóór de vakantie in welk team je wordt ingedeeld, voorlopig dus. 
 

 Heel veel andere informatie, zoals de bewaartempo met daarin alle informatie over de club, 
de mensen en hun gegevens, gedragsregels, sponsorinformatie etc. vind je op de site 
www.scvarsseveld.nl. De bewaartempo wordt ook ieder jaar rond oktober verspreid (kijk in 
de kantine bij de kledingbalie). 
 

 Mocht je een wijziging door willen geven met betrekking tot je adresgegevens, 
betaalgegevens of je lidmaatschap, kan dit via ledenadministratie@scvarsseveld.nl.  
 

 Eén van de regels brengen we nog even onder de aandacht. Wij vinden het belangrijk dat er 
na de trainingen en wedstrijden wordt gedoucht op de club. Niet alleen uit hygiënisch 
oogpunt maar ook om te voorkomen dat je op koude, natte dagen bezweet en nat vertrekt. 
Ook gezamenlijk douchen doe je met je team! Voor meiden die in een gemengd team 
voetballen, zijn er aparte kleedkamers, meestal de “scheidsrechterskleedkamers” nabij 
kleedkamers 5  t/m 10. Deze zijn dan uiteraard alleen voor deze speelsters toegankelijk.  
 

 Het gebruik van mobiele telefoons in kleedkamers is verboden voor alle jeugdteams. 
Telefoons kunnen voorafgaand aan een training of wedstrijd worden opgeborgen in 
waterdichte tassen, waarvan ieder team er één heeft. Wij verzoeken iedereen om telefoons 
en waardevolle spullen thuis te laten als deze niet echt nodig zijn om mee te nemen. De club 
stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen.  
 

 Roken is niet toegestaan in onze kantine, op het terras en in de tribune. Tevens is het niet 
toegestaan om rondom jeugdwedstrijden en –trainingen langs het veld te roken. Roken mag 
op deze momenten alleen onder de afkapping achter de kantine. 

  



Praktische informatie nieuwe jeugdleden  versie: februari 2019  
 

 
 

 Heb je vragen, wil je iets kwijt of zit je ergens mee neem dan contact op met je 
trainers/leiders of met ons, de Jeugdcommissie. Daar zijn we voor. Wanneer er moeilijke 
dingen spelen die je liever met een onafhankelijk vertrouwenspersoon bespreekt, biedt de 
club daarvoor de mogelijkheid via de Vertrouwenscommissie. Contactinformatie van deze 
personen vind je op onze website en in de bewaartempo. 
 

 Tot slot wensen we je natuurlijk veel voetbalplezier en een mooie tijd bij SC Varsseveld! 
 

 

De Jeugdcommissie. 
jeugd@scvarsseveld.nl 

Peter Breuker (voorzitter)  
Koen Arentsen (opleidingen jeugd) 
Yvette Harders (coördinator O19-17-15) 
Anita Weening (coördinator O13) 
Karin Bruijl (coördinator O11) 
Sophie Hulsman (coördinator O9-O8-O7) 
Ingrid Toebes (secretaris) 

 


