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1. WELKOM
Welkom bij voetbalvereniging GOMOS!
Wij begroeten je als nieuw lid/nieuwe ouder/verzorger bij onze vereniging.
In deze brochure staat veel informatie om je wegwijs te maken binnen de club. Soms betreft het pure
informatie over het jeugdvoetbal, maar het betreft ook afspraken en regels die gelden binnen onze
vereniging.
Wij hopen dat je aan de hand van deze brochure een goede indruk krijgt van de gang van zaken
binnen onze vereniging en hoe wij met elkaar omgaan. Hopelijk leidt dat ertoe dat je je thuis zult
voelen bij onze vereniging.
Wij wensen je veel plezier bij v.v. GOMOS!

1.1. ALGEMENE GEGEVENS
Adres:

Correspondentie:
Website:
Twitter:
Facebook:
Instagram:

Sportpark Schapendrift
Schapendrift 7
9331 CJ Norg
0592 - 612766 (kantine)
info@gomos.nl
www.gomos.nl
@vvGOMOS
www.facebook.com/vvGOMOS
@vvgomos

1.2. BESTUUR EN OVERIGE CONTACTPERSONEN
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De leden van het bestuur en overige contactpersonen staan vermeld op de site van v.v. GOMOS:
www.gomos.nl.
Indien je rechtstreeks een mail wilt sturen naar het bestuur, dan kan dit naar: bestuur@gomos.nl
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2. VOETBAL IN HET ALGEMEEN
2.1. ALGEMEEN
V.v. GOMOS is een echte dorpsclub. Voor het bereiken van onze doelstellingen zijn wij afhankelijk van de inzet
van vele vrijwilligers die het voor de leden mogelijk maken om met plezier te kunnen voetballen. Een positieve
betrokkenheid van ouders en leden bij de vereniging vinden wij dan ook belangrijk. Concreet houdt dit in dat
v.v. GOMOS van ouders en leden verwacht dat ze wat hand en spandiensten verrichten, zoals bijvoorbeeld
vervoer, wassen, enzovoort. Uiteindelijk zijn wij met elkaar v.v. GOMOS; zonder inzet van vrijwilligers heeft v.v.
GOMOS geen enkel bestaansrecht!

2.2. DOELSTELLING
Bij v.v. GOMOS gaan plezier en prestatie hand in hand. Plezier in het voetbal betekent niet alleen plezier met
de bal en je medespelers, maar ook sportief gedrag ten opzichte van tegenstanders, scheidsrechters en
toeschouwers. Alleen dan kunnen we het voetbal leuk houden voor iedereen! Bij een vereniging als v.v.
GOMOS hoort correct en sportief gedrag met respect voor de omgeving. Ieder lid van v.v. GOMOS behoort dit
uit te dragen.
Presteren staat voor ons niet gelijk aan het winnen van wedstrijden. Presteren is “beter worden”. Wij proberen
binnen v.v. GOMOS op te leiden naar een niveau dat past bij de speler zelf. Maar voetbal is ook een teamsport,
waar door samenwerken en inzet van ieders kwaliteiten op de juiste wijze, een maximaal resultaat wordt
behaald. Het kweken van teamgeest is dan ook belangrijk binnen de vereniging. De sociale aspecten hiervan
vinden wij binnen onze vereniging belangrijk. Ook gelden er bij v.v. GOMOS gedragsregels en omgangsvormen
die voor ieder lid/ouder van toepassing zijn. Deze zijn te vinden onder punt 11.

2.3. COMPETITIE-INDELING
De teams van v.v. GOMOS spelen in de competitie van de KNVB, district Noord. Op onze clubwebsite
(www.gomos.nl), de website van de KNVB (www.voetbal.nl) en de app van voetbal.nl vind je de competitieindeling, de uitslagen en standenlijst van alle teams terug.

2.4. TEAMINDELING
Aan de hand van jaarlijkse evaluaties, beschikbare spelers, leeftijden en ontwikkeling van spelers, is het streven
om voor het einde van het lopende seizoen de teams voor het volgende seizoen samen te stellen. Het streven
is deze samenstelling het hele seizoen te behouden. Omstandigheden kunnen echter leiden tot tussentijdse
wijzigingen. Het hele proces van het indelen van de jeugdteams is in handen van de Technische Commissie
Jeugd.

De begeleiding van elk jeugdteam is in handen van één of meer leid(st)ers. De leid(st)er is de contactpersoon
van het team voor de spelers en hun ouders. Hij of zij zorgt voor de begeleiding van het team bij wedstrijden,
zorgt ervoor dat informatie over wedstrijden, vertrektijden, vervoer bij uitwedstrijden, wassen en gebruik van
clubkleding en dergelijke goed geregeld is. De leid(st)er zorgt er ook voor dat het administratieve deel van de
voetbalwedstrijd samen met de scheidsrechter en de leid(st)er van de tegenstander wordt afgehandeld. Tevens
is een leid(st)er een belangrijk aanspreekpunt voor het (jeugd)bestuur. Alle randvoorwaardelijke zaken worden
zo veel mogelijk door de leid(st)er(s) geregeld. De contactgegevens van de leid(st)er(s) staan vermeld op onze
clubwebsite.

2.6. LEEFTIJDSGROEPEN/TECHNISCH BELEID
De jeugdteams (J) lopen van Onder 6 (jaar) tot en met Onder 20 (jaar). De J staat dus voor jeugdcompetitie en
niet voor jongens. Dit zijn jeugdklassen waarin zowel jongens als meisjes gezamenlijk in één team of als teams
tegen elkaar kunnen uitkomen. Naast deze gemengde jeugdcompetities is er bij een aantal leeftijdsgroepen
ook een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M.
Omdat v.v. GOMOS een betrekkelijk kleine vereniging is, lukt het niet altijd om in iedere leeftijdscategorie een
team samen te stellen. Uiteraard proberen wij in een dergelijke situatie in overleg tot passende oplossingen te
komen. Zowel jongens als meisjes zijn meer dan welkom bij onze club. Op dit moment spelen er enkele
meisjes-/damesteams competitie en met name bij de jongste jeugd spelen jongens en meisjes samen.
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Het spreekt voor zich dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Niet alleen qua
spelregels, maar zeker ook qua opleiding en het al dan niet beheersen van technische en tactische
vaardigheden. In het technisch beleidsplan, welke te vinden is op de website, zijn per leeftijdscategorie de
uitgangspunten en doelen omschreven. Geprobeerd is om de belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van
opleiding en basisregels samen te vatten in een schema. Dit schema is ook te vinden op onze clubwebsite.

3. HET TEAM
3.1. WEDSTRIJDEN
De jeugd van v.v. GOMOS (en de dames) voetbalt de competitiewedstrijden in principe op zaterdag.
Seniorenteams spelen deels op vrijdag (35+ en 45+), deels op zaterdag, maar in de volksmond is v.v. GOMOS
een zondagclub. Het reguliere wedstrijdprogramma van de KNVB wordt bekend gemaakt via onze website
(www.gomos.nl) en kan worden gevonden op de app voetbal.nl. Uiteraard zorgen de leid(st)ers ervoor dat alle
spelers op de hoogte zijn van het programma en eventuele wijzigingen en afgelastingen.
Bij een uitwedstrijd vertrekken de jeugdteams op de parkeerplaats bij v.v. GOMOS. De senioren vertrekken
vanaf het clubcafé Zwaneveld aan het Oosteind in Norg. De leid(st)er bepaalt de tijd van aanwezigheid bij een
thuiswedstrijd en de vertrektijd bij een uitwedstrijd.

3.2. VERVOER
Om het vervoer van alle jeugdspelers naar uitwedstrijden mogelijk te maken, doet v.v. GOMOS een beroep op
de ouders/verzorgers. De leid(st)er maakt afspraken over rijbeurten (rijschema, vaak samen met het
wasschema, zie 4.2.). Informatie over routes, vertrektijden en adressen van de te bezoeken verenigingen zijn
eveneens bij de leid(st)er te verkrijgen of op de app voetbal.nl.

3.3. TRAININGEN
De trainingen vinden plaats gedurende de week. De Technische Commissie Jeugd bepaalt in overleg met de
trainers de exacte trainingsdagen en -tijden. De trainingstijden zijn ook terug te vinden op onze website.
Daarnaast zorgen de leid(st)ers er ook voor dat de (ouders/verzorgers van de) leden op de hoogte zijn van de
trainingstijden. De train(st)ers/leid(st)ers zorgen er zelf voor dat alle benodigde trainingsmaterialen op het veld
aanwezig zijn of vragen de spelers dat te doen. Alle teams dienen de gebruikte trainingsmaterialen, zoals
doeltjes, pionnen, ballen en hesjes, netjes, op te ruimen na afloop van de training.
Trainingen worden in principe het gehele seizoen gegeven. Indien trainingen niet doorgaan, zal dit tijdig
worden gecommuniceerd via de leid(st)ers en/of via de website.
Bij v.v. GOMOS trainen we afwisselend op gras en kunstgras.

Het kan gebeuren dat men niet kan komen trainen of spelen. De spelers of de ouders dienen dit tijdig aan de
train(st)er/leid(st)er te melden. Voor in ieder geval de wedstrijden willen wij iedereen verzoeken om bij
verjaardagen en andere uitjes, in ieder geval rekening te houden met de te spelen voetbalwedstrijden, het is
vervelend als wedstrijden niet door kunnen gaan, omdat er (wekelijks) te veel spelers afwezig zijn.

3.5. VAKANTIES
In de korte schoolvakanties is het afhankelijk van de trainer of de trainingen doorgaan. De betreffende
train(st)er zal dit melden. De voetbalzomervakantie gaat eind juni/begin juli in en duurt tot het eind van de
schoolvakantie. Mocht er een training niet kunnen plaatsvinden, dan zal dit gemeld worden via de train(st)er.

3.6. BOETES/SCHORSINGEN
Een schorsing of straf die door de KNVB wordt opgelegd, neemt v.v. GOMOS in beginsel over. Sporadisch gaan
we hiertegen in beroep. Vaak hoort bij de straf ook een geldboete. Boetes zijn voor eigen rekening van de
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speler en worden middels een automatische incasso geïnd. Indien noodzakelijk kan v.v. GOMOS bij wangedrag
ook zonder tussenkomst van de KNVB zelf een schorsing opleggen.

3.7. WANGEDRAG
V.v. GOMOS treedt streng op bij wangedrag. Bij wangedrag binnen of buiten het veld, kan v.v. GOMOS zelf een
disciplinaire straf opleggen. Die kan variëren van berisping tot waarschuwing tot royement. Eventuele schade
zal op de dader worden verhaald.

3.8. DOUCHEN
Na de wedstrijd en na de trainingen is afgesproken dat alle spelers zich douchen. Ouders van de JO-7-teams
mogen de spelers helpen met omkleden en douchen, maar langzamerhand moet het kind steeds zelfstandiger
worden.

4. VOETBALKLEDING
De clubkleuren van v.v. GOMOS zijn geel en zwart. De jeugdteams van v.v. GOMOS krijgen vanuit de club de
beschikking over een shirt, broekje en voetbalsokken. Dit tenue wordt alleen tijdens de wedstrijden gebruikt en
zit in een tas die aan het begin van het voetbalseizoen aan de leid(st)er(s) wordt uitgedeeld.
In veruit de meeste gevallen is het voetbaltenue gesponsord. Het kan ook zijn dat enkele teams
trainingspakken, inloopshirts en/of tassen ter beschikking gesteld krijgen. Uiteraard doen wij ons uiterste best
om elk team er volledig aangekleed bij te laten lopen. Zoals hierboven al aangegeven, heeft iedere speler
tenminste de beschikking over een shirt, broekje en sokken.
Alle kleding en materialen worden in bruikleen uitgegeven en dienen (in ieder geval) aan het einde van het
seizoen weer te worden ingeleverd. Mocht er iets zoekraken, dan dient er een vergoeding aan v.v. GOMOS te
worden betaald. Normale slijtage aan kleding en materialen komt voor rekening van de club. In principe schaft
men zelf trainingskleding, scheenbeschermers en voetbalschoenen aan. Het dragen van scheenbeschermers is
verplicht tijdens wedstrijden en trainingen. Daarnaast mogen er tijdens de wedstrijd/training geen sieraden
(horloge, armband, ketting en oorsieraden) gedragen worden.

4.1. WASSEN VAN WEDSTRIJDKLEDING
De teams zorgen zelf voor het wassen van de (gesponsorde) wedstrijdkleding. De leid(st)er coördineert dit en
zorgt voor een wasschema, vaak samen met het rijschema, zodat iedereen een keer aan de beurt komt.

4.2. VELDTRAININGEN
Om goed te kunnen trainen, verwachten we dat iedere jeugdspeler zelf in het bezit is van voetbalsokken (niet
de wedstrijdsokken), een korte sportbroek, een sportshirt, een trainingspak, scheenbeschermers en
voetbalschoenen. Het dragen van scheenbeschermers is ook op de training verplicht.

Voor keepers geldt dat vanaf de JO-8 door de vereniging 1 paar handschoenen per team wordt aangeschaft.
Scheenbeschermers en voetbalschoenen moeten zelf worden aangeschaft. Het dragen van scheenbeschermers
is ook voor de keeper verplicht.

5. ACCOMMODATIE EN MATERIAAL
5.1. GEBRUIK KLEEDKAMERS
Elk team heeft bij trainingen en wedstrijden de beschikking over een kleedkamer, soms samen met een ander
team. Het kan echter voorkomen dat tijdens trainingen en wedstrijden de kleedkamers dubbel bezet zijn. We
vragen hiervoor begrip en doen er alles aan dit zoveel mogelijk te voorkomen. De kleedkamers blijven tijdens
de training of de wedstrijd open. V.v. GOMOS is niet aansprakelijk voor beschadigde en/of verloren
eigendommen. Neem nooit dure spullen mee naar trainingen en/of wedstrijden.
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5.2. KLEEDKAMERS OPRUIMEN
We rekenen erop dat iedereen op een normale manier gebruik maakt van de kleedkamers. Dat houdt ook in
dat teams de kleedkamers schoon en opgeruimd moeten verlaten. In elke kleedkamer is een vloerwisser
aanwezig. Het lid van het team dat als laatste (na een training of wedstrijd) een kleedkamer verlaat, maakt de
kleedkamer schoon met water en een vloertrekker. De trainer (doordeweeks) of leid(st)er (in het weekend) ziet
op hierop toe.
Goed om te weten: ook bij uitwedstrijden wordt verwacht dat de v.v. GOMOS-teams hun kleedkamer netjes
achterlaten.

5.3. SCHONE VOETBALSCHOENEN
Goed onderhoud van voetbalschoenen draagt bij aan de veiligheid op het veld. Daarom moeten schoenen voor
het begin van de trainingen en de wedstrijden schoon zijn. Bij de kleedkamers zijn borstels aangebracht
waarmee schoenen schoongeborsteld kunnen worden na afloop van trainingen en wedstrijden. Het uitkloppen
van de voetbalschoenen kan alleen tegen de speciaal aangebrachte schoenborden bij de kleedkamers. Het
betreden van de kantine met voetbalschoenen is niet toegestaan.

5.4. KOSTBAARHEDEN
Het is raadzaam om waardevolle spullen niet mee te nemen naar wedstrijden en trainingen. V.v. GOMOS kan
niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies en/of diefstal.

5.5. VERLOREN VOORWERPEN
Voorwerpen worden door de terreinbeheerder verzameld. Via leid(st)er kan navraag worden gedaan over
verloren voorwerpen.

5.6. BEHEER VAN MATERIAAL
De spelers zijn samen met hun train(st)er verantwoordelijk voor het ophalen en wegbrengen van het materiaal
waarmee zij trainen en wedstrijden spelen. Na de training wordt gezamenlijk gezocht naar zoekgeraakte ballen.
Het toezicht op het materiaal is in handen van de materiaalbeheerder.

6. VRIJWILLIGERS

Enkele voorbeelden van vrijwilligerstaken die bij v.v. GOMOS verricht kunnen worden, zijn:
- (Jeugd)leider;
- (Jeugd)trainer;
- Scheidsrechter;
- Assistent-scheidsrechter;
- Bestuurslid/jeugdcommissielid of lid van een andere commissie;
- Kantinemedewerk(st)er;
- Zaterdag-/zondagdienstmedewerk(st);
- Vrijwilliger bij de klusploeg;
- Website-beheerder;
- Social media-medewerker;
- Enzovoort!
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V.v. GOMOS werkt met veel vrijwilligers. Dit varieert van scheidsrechters tot de man die de lijnen trekt op de
voetbalvelden. Hoe meer vrijwilligers hoe beter. We hebben liever veel vrijwilligers die weinig doen, dan weinig
vrijwilligers die veel doen. Heeft u interesse in een functie bij v.v. GOMOS? Neem dan contact op met het
bestuur. De club heeft ook u nodig!
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7. CONTRIBUTIE
Als je lid bent van v.v. GOMOS, dan betaal je contributie. Niet iedereen betaalt evenveel contributie. Er is een
verschil in de contributie voor jeugdleden en voor de senioren.
De contributie wordt middels een automatische incasso éénmaal per kwartaal automatisch afgeschreven van
het bij de ledenadministratie bekende rekeningnummer. Ook boetes worden automatisch geïncasseerd.
De actuele contributie staat vermeld op onze website. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van
het CPI-indexcijfer. Na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering kan worden afgeweken van voormelde
jaarlijkse indexering.
Bij opzegging aan het einde van het voetbalseizoen, wordt de contributie regulier en na het tweede kwartaal
beëindigd. Bij opzegging tijdens het voetbalseizoen wordt de contributie van het betreffende/lopende kwartaal
en het daaropvolgende kwartaal geïnd. Hierna wordt de contributie stopgezet.

8. VERZEKERING
Bij trainingen, wedstrijden en toernooien in Nederland geldt de verzekering zoals die door de KNVB is
afgesloten voor al haar leden. Deze verzekering is een aanvulling op uw eigen verzekering en geldt voor alle
clubactiviteiten. Hieronder leest u wanneer u een beroep kunt doen op deze verzekering:
− Ongevallen bij trainingen en wedstrijden;
− Ongevallen bij het bijwonen als toeschouwer van wedstrijden van de eigen vereniging (dat geldt ook
bij uitwedstrijden);
− Deelnemen aan trainingen en of wedstrijden in vertegenwoordigende elftallen van de KNVB;
− Ongevallen tijdens de reis van en naar bovengenoemde activiteiten.
Bij een ongeval is het belangrijk binnen 48 uur het bestuur te informeren. Alle rekeningen die met het ongeval
te maken hebben, moeten in eerste instantie aangeboden worden bij de eigen verzekering (zorg altijd voor
kopieën). Als later blijkt dat de eigen verzekering niet of niet alles vergoedt, kunt u aanspraak maken op de
verzekering van de KNVB voor een geringe vergoeding.

9. EVENEMENTEN

Een overzicht van enkele (jaarlijks) terugkerende evenementen:
- Sinterklaasfeest voor JO-7 t/m JO-9;
- Noordenveldcup (zaalvoetbaltoernooi voor de jongste jeugd van december tot en met februari);
- Oliebollenactie op 31 december;
- Rommelpottoernooi (zaalvoetbal, begin januari);
- Afsluitende en gezellige GOMOS-familiedag in juni;
- Penaltybokaal voor de jeugd;
- FIFA-playstation wedstrijd.

10. CLUB van 60
De club van 60 is een stichting die v.v. GOMOS een warm hart toedraagt. Het doel van de club is om v.v.
GOMOS financieel te ondersteunen en dan met name voor jeugdactiviteiten (o.a. financiële bijdrage bij
deelname toernooien) en algemene investeringen waar de gehele club baat bij heeft (bijvoorbeeld AEDapparaat, nieuwe loods en verduurzaming sportpark).
Elk jaar organiseert de club van 60 een ledenavond. Het doel van deze avond is vooral gezellig samenzijn.
Daarnaast vertellen we waar de club van 60 het afgelopen jaar mee bezig is geweest. De leden van de club van
60 doneren ieder jaar een bedrag van 60 euro.
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Draag jij v.v. GOMOS ook een warm hart toe en lijkt het je leuk via de club van 60 de vereniging te steunen?
Word dan lid! Dit kan via een aanmeldformulier in de kantine of via één van de bestuurleden van v.v. GOMOS.

11. CLUBNIEUWS
Op de website www.gomos.nl vind je de meest actuele informatie over de club. Daarnaast communiceren we
actief via social media (Facebook, Instagram en Twitter). Voor vragen kun je ook altijd bij het bestuur of de
jeugdcommissie terecht!

12. GEDRAGSREGELS/OMGANGSVORMEN V.V. GOMOS
Hieronder zijn de bij v.v. GOMOS geldende (gedrags)regels te vinden. De regels zijn grotendeels afkomstig uit
het jeugdbeleid. Wij gaan ervan uit dat eenieder de hieronder genoemde regels in acht neemt.
Accommodatie:
• Ga niet op voetbalschoenen de kantine of bestuurskamer binnen;
• Klop je voetbalschoenen buiten op de daarvoor bestemde borden uit of veeg ze schoon in de bezems;
• De leiderskamer is er voor jeugdtrainers, jeugdleiders en scheidsrechters. Niet voor spelers, ook niet
om materialen te halen of te brengen;
• Niet intrappen in de doelgebieden;
• Gooi afval in de afvalbakken;
• Leid(st)ers en train(st)ers zien erop toe dat er op een normale wijze wordt gedoucht en dat de
kleedkamers netjes worden achtergelaten. De train(st)er van de laatste groep dient de kleedkamer(s)
na de training op slot te doen;
Materiaal:
• Wees zuinig op materialen;
• Na de training neemt een team alle ballen en andere materialen, die meegenomen zijn, terug naar de
kleedkamers.

Met elkaar zijn wij v.v. GOMOS en moeten wij (bestuur, leid(st)ers, train(st)ers, ouders/verzorgers, enz.) erop
toe zien dat bovenstaande regels worden nageleefd.
Het belangrijkste is dat we elkaar op deze gedragsregels aanspreken als dit nodig is. Mocht je een keer worden
aangesproken op je gedrag, probeer er dan van te leren. Op deze wijze blijven wij een gezonde vereniging en
kunnen wij trots zijn op onze club!

Informatieboekje (nieuwe) leden v.v. GOMOS

Omgangsvormen:
• Alcohol wordt uitsluitend verkocht aan mensen van 18 jaar en ouder;
• Er wordt niet gerookt binnen het sportpark;
• Pestgedrag en anderszins ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd! Bij v.v. GOMOS is een
(onafhankelijk) vertrouwenspersoon waar je met je problemen terecht kunt. De gegevens van de
vertrouwenspersoon staan op de website vermeld.
• Heb respect voor elkaar en elkaars taak. Accepteer dat niet iedereen gelijkdenkend is. Spreek elkaar
rechtstreeks aan; niet achter de rug om. Onze problemen lossen we graag intern op;
• Wees je ervan bewust dat wij met z´n allen v.v. GOMOS vertegenwoordigen. Gedraag je hiernaar.
Zowel op als buiten het veld en zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden.
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