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Lid worden?  

Je overweegt om bij onze vereniging te komen voetballen? Dat vinden we natuurlijk 
hartstikke leuk. Maar… voor je de noodzakelijke formulieren invult, adviseren we je 
eerst dit informatieboekje te lezen. Lid zijn van onze vereniging is namelijk meer dan 
wekelijks trainen en een potje voetballen.  
 
Het is belangrijk dat je op de hoogte bent over tal van zaken binnen onze vereniging. 
Wat voor soort vereniging is het? Hoe zijn de zaken geregeld? Wat mag je van de 
vereniging verwachten? Wat verwacht de vereniging van jou? In dit boekje stellen we 
je over al deze zaken op de hoogte.  
 
Als je na het lezen van dit informatieboekje graag bij onze vereniging wil komen 
voetballen, dan weten we dat we er iemand er bij krijgen die het waard is om lid van 
onze vereniging te zijn: iemand waarop we kunnen rekenen. En in dat geval heten 
we je hartelijk welkom in onze unieke vereniging. 
 
 
De vereniging 
Onze vereniging is een echte dorpsclub. We zeggen wel eens:  
“een club van het dorp en een club voor het dorp.”  
Heel veel kinderen en ouderen sporten bij onze vereniging, of bij één van de 
verenigingen die gebruik maken van onze prachtige sporthal. Onze kantine is een 
soort dorpshuis. Een gezellige ontmoetingsplaats voor sporters, supporters en 
dorpsgenoten. 
 
 
Imago 

De Sport Vereniging Honselersdijk: 
 kenmerkt zich door sportief gedrag en respectvolle sociale houding jegens 

anderen; 
 gaat verantwoord om met haar pedagogische taak; 
 weet zich gesteund door leden en vrijwilligers die een grote betrokkenheid tonen 

met hun vereniging; 
 tracht als een echte amateurvereniging, binnen haar eigen spankracht, sportieve 

ambities te realiseren. 
Om dit imago te behouden is ieders medewerking nodig, dus ook die van jou! 
 
 
De omvang 

De vereniging telt ruim 900 leden. Een klein aantal is rustend lid. Meestal zijn dat 
oud-voetballers die het leuk vinden om nog bij de vereniging te behoren. Ze doen 
vaak ook nog bestuurs- of commissiewerk.  
Onze vereniging heeft een veld- en een zaalvoetbalafdeling waarin zowel dames als 
heren actief zijn. Het veldvoetbal kenmerkt zich door een bloeiende jeugdafdeling. 
We beschikken over een prachtige sporthal en dat is een geweldige voorziening voor 
het zaalvoetbal binnen onze vereniging. Leden kunnen zowel het veldvoetbal (op 
zaterdag) als ook het zaalvoetbal (doordeweeks) beoefenen. 
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Van iedereen wordt vrijwilligerswerk verwacht 

Ruim 375 vrijwilligers zijn actief binnen onze vereniging. Veel leden, moeders, 
vaders, opa’s en oma’s en andere betrokkenen doen iets voor onze club. Het is even 
noodzakelijk als vanzelfsprekend dat ook jij, je vader en/of je moeder, een kleine 
passende taak voor onze vereniging gaat doen. In onze verenigingswijzer staat het 
als volgt omschreven: “van leden wordt verwacht dat zij zich, binnen zijn of haar 
mogelijkheden, inzetten voor de vereniging door het uitvoeren van (kleine) passende 
vrijwilligerstaken.”  
 
Waar je dan aan moet denken?  
Kantinedienst achter de bar- of in de keuken, commissiewerk, leider of trainer van 
het team van je zoon of dochter, gastvrouw of gastheer op zaterdag, scheidsrechter 
bij één van de jeugdteams, enzovoorts. 
 
Voor veel van deze vrijwilligerfuncties geldt dat je per toerbeurt wordt ingeroosterd en 
het slechts eens in de zoveel weken een paar uurtjes van je tijd kost. Wel is het 
noodzakelijk dat iedereen – dus écht iedereen – zich voor een bepaalde taak laat 
inroosteren om de barbezetting in de kantine rond te krijgen, of om voor alle 
wedstrijden een scheidsrechter beschikbaar te hebben.  
Iedereen kán het en bij het aantreden is er eventueel benodigde begeleiding 
aanwezig. Voor scheidsrechters, trainers, verzorg(st)ers wordt ook de gelegenheid 
geboden om op kosten van de vereniging de benodigde cursussen of opleidingen te 
volgen. 
 
Vrijwilligerswerk is niet alleen hard noodzakelijk, maar ook heel erg leuk. Je leert 
meer mensen binnen de vereniging kennen en het verstevigt de betrokkenheid met 
de vereniging en tussen de leden onderling. Samen maken we S.V. Honselersdijk tot 
de mooie vereniging die het is en dat geeft een goed gevoel.  
 
 
Naar de (uit)wedstrijden 

Het is ook een vanzelfsprekendheid dat ouders van jeugdleden bij toerbeurt rijden 
naar uitwedstrijden. Ben je nog jeugdlid, dan verwachten we dit ook van jouw ouders. 
De leider van het team waarin je bent ingedeeld maakt aan het begin van het 
seizoen een rooster waarin staat vastgelegd welke taken er van de ouder van de 
spelertjes worden verwacht. 
Naast de verplichting om volgens rooster de rijbeurten naar de uitwedstrijden te 
verzorgen, is het natuurlijk leuk om ook bij de thuiswedstrijden als supporter langs de 
lijn te staan. 
 
 
Ouders als supporter 
Prachtig natuurlijk als ouders enthousiast meeleven en aanmoedigen. Maar we 
mogen niet uit het oog verliezen dat het om plezier gaat. Als je kind wint is dat 
natuurlijk het leukst. Maar verliezen hoort er nu éénmaal ook bij. Sommige ouders 
gaan wel eens te ver in hun aanmoedigingen en verliezen zich in respectloos gedrag 
of bedenkelijk taalgebruik. En dat willen we absoluut niet. Zulke ouders kunnen we 
missen als kiespijn. Ze verzieken daarmee de sfeer, het plezier van de kinderen en 
het aanzien van de club. Spreek elkaar hier ook op aan. 
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G-voetbal 

De vereniging beschikt ook over een G-afdeling. Een groot aantal verstandelijk 
beperkte volwassenen en kinderen uit het hele Westland beoefenen met veel plezier 
bij ons de voetbalsport. Het blijkt een verrijking voor onze vereniging. Natuurlijk, deze 
leden gedragen zich in een aantal omstandigheden wat anders. Maar dat hoeft niet 
te betekenen dat jij je ook anders moet gaan gedragen. We gaan met respect en op 
een normale wijze met elkaar om. Om alles verantwoord te laten verlopen kunnen we 
een beroep doen op uitstekende begeleiders. 
 
 
Groei 

Onze vereniging telt veel leden. Hoewel er periodes zijn van geen of weinig groei, 
verwachten we toch dat de vereniging uiteindelijk zal uitgroeien naar zo’n duizend 
leden. Dat komt omdat ons dorp nog wel verder zal groeien. Ook toekomstige nieuwe 
vormen van veldvoetbal en wellicht wel doordeweekse competities kunnen een 
wervende uitwerking hebben. Ook in het zaalvoetbal willen we de komende jaren 
weer gaan groeien. 
 
 
Amateurvereniging 
Onze vereniging is een echte amateurvereniging. Wij bieden graag onze eigen 
jeugdspelers een kans om in het eerste te komen. Dat betekent een sportief 
perspectief voor onze jonge spelers met ambities.  
 
Ons beleid stelt helaas ook grenzen aan de mogelijkheden. Natuurlijk willen we 
graag in een hogere klasse uitkomen. Maar ja…, je moet dan wel over de vereiste 
kwaliteiten beschikken. Om deze reden investeert de vereniging zeer veel in een 
hoogstaande jeugdopleiding, met goede voorzieningen, kader en begeleiding om de 
kwaliteit in onze talentjes zoveel mogelijk te ontwikkelen, hopende dat deze talenten 
ook als senior gaan bijdragen aan de kwaliteit van de selectie. 
 
 
Faciliteiten 

We beschikken over een prachtig sportpark met gras- en kunstgrasvelden. En wat 
dacht je van onze sporthal? Een prachtig bezit waar we als vereniging veel plezier 
van hebben. Onze ontvangstruimte, vergaderruimtes, verzorgingsruimte en 
kleedkamers mogen er ook zijn. Bij elkaar een prachtig complex waar we met z’n 
allen heel zuinig en netjes op zijn.  
 
 
Kantine 

In onze kantine is het goed toeven. Het is eigenlijk een soort dorpshuis. Een 
gezellige ontmoetingsplaats voor sporters, supporters en dorpsgenoten. Op de 
zaterdagmorgen wordt er tot 12:00 uur geen alcohol geschonken.  
 
Het is in het gehele gebouw verboden om te roken. Dit rookverbod geldt dus niet 
alleen voor de kantine, maar dus ook voor alle overige ruimtes en de kleedkamers. 
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Laat niet als dank….. 

We proberen onze accommodatie schoon en netjes te houden. Onze visie is dat er 
van een nette verblijfsomgeving iets uitstraalt. Mensen zijn dan sneller bereid om het 
ook netjes te houden. Het dwingt als het ware een positief gedrag af. Ook van jou 
vragen we daarbij je medewerking.  
 
Dus… als je iets hebt genuttigd breng dan het fust of de kopjes even terug brengt 
naar het buffet. Gooi het afval even in de prullenbak. Mocht je zien dat anderen dit 
niet doen, dan mag je ze daar best even op wijzen. Als we allemaal onze 
verantwoordelijkheid nemen dan houden we samen de boel netjes. 
 
 
Gebruik van de kleedkamers 

Ook vragen we je medewerking bij het netjes achter laten van de kleedkamers. Niet 
alleen thuis, maar ook bij uitwedstrijden. Na jou komen er vaak weer nieuwe teams. 
En niets is zo vervelend om je in de rotzooi van een ander te moeten verkleden. 
 
De kleedkamer is geen verlengstuk van de kantine. Het is prima als je een 
teamprestatie viert door middel van het nuttigen van een consumptie. Maar na een 
half uur, hooguit drie kwartier moet de ruimte weer leeg en schoon zijn.  
 
 
Gedrag 

De Sport Vereniging Honselersdijk is zich bewust van haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Zij wil deze verantwoordelijkheid gestalte geven in een sociaal 
aanvaardbare sport en verblijfsomgeving waarin aandacht is voor respect, fatsoen en 
de gangbare normen en waarden worden gevolgd. 
 
Lid zijn van onze vereniging betekent dus dat je je moet houden aan de volgende 
gedragsregels. Als lid van onze vereniging:  
 bezig je geen onwelvoeglijk, kwetsend of ordinair taalgebruik; 
 gedraag je je volgens algemeen geldende normen; 
 toon je in én buiten het veld respect voor anderen; 
 ga je zorgvuldig om met eigendommen van de vereniging; 
 houd je je aan de geldende afspraken en regels. 
 
Als je je (bij voortduring) niet houdt aan deze gedragsregels, dan komt je dat op 
disciplinaire maatregelen te staan. En als je daar vervolgens niets van leert, dan 
willen we je niet langer als lid van onze vereniging. Trouwens: bewust 
aangebrachte schade kun je betalen en wordt eventueel gemeld aan de politie. 
 
Mocht je overigens zien of horen dat anderen zich daar niet aan houden, zeg er 
dan wat van. Zo help je voorkomen dat jouw eigen (sport)nest niet wordt vervuild.  
 
Geen drugs en geen wapens 

Je zult begrijpen dat het meebrengen en/of verspreiden van (soft)drugs of de 
zogenaamde geestverruimende middelen bij ons absoluut verboden is. Word je 
daarmee of daarop betrapt dan wordt je geroyeerd als lid van de vereniging. Die 
regel geldt overigens ook m.b.t. (steek)wapens. 
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Organisatie staat beschreven in de verenigingswijzer 

Onze vereniging is goed georganiseerd. Dat is ook nodig met ruim 375 vrijwilligers, 
want anders gaat er veel mis. De functies, taken en bevoegdheden van 
bestuursleden en commissieleden en gekozen werkwijzen staan beschreven in een 
verenigingswijzer. Dit reglement heeft de status van huishoudelijk reglement. De 
verenigingswijzer dient als richtingwijzer in het drukke verenigingsverkeer. Als je je 
volgens deze richtingwijzer als heer in dat verkeer gedraagt, dan verloopt het 
allemaal soepel en worden botsingen en irritaties voorkomen.  
 
 
Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering van de vereniging is gedelegeerd aan een directeur die full time in 
dienst is van de vereniging. Dat is voor de club een hele rijkdom. Sommigen vinden 
dat hij altijd maar klaar moet staan als het hen uitkomt en alles maar moet regelen. 
Dat is natuurlijk niet zo. Leden en vrijwilligers behouden hun verantwoordelijkheid. 

De directeur houdt kantoor in het verenigingsgebouw.  
Voor het beheer van de sporthal en de kantineaccommodatie heeft de vereniging de 
beschikking over beheerders. Naast deze functionarissen in loondienst, levert ook 
een aantal vrijwilligers belangrijke hand- en spandiensten bij de bedrijfsvoering en 
het onderhoud en beheer van de accommodatie.  
 
 
Contributies 

De contributies in onze vereniging zijn ingedeeld in tien categorieën te weten: 
1. Senior veldvoetbal; 
2. Senior zaalvoetbal; 
3. Senior veld & zaalvoetbal; 
4. Jeugd veldvoetbal A&B;  
5. Jeugd veldvoetbal C&D; 
6. Jeugd veldvoetbal E&F;  
7. G – voetbal ouderen 
8. G – voetbal jongeren (pupillen) 
9. Niet-spelende leden 
10. Donateurs 
 
De contributies voor de categorieën 1 t/m 8 worden jaarlijks in de eerste week van 
juli d.m.v. automatische incasso geïnd. Daarvoor moet je de machtiging op het 
bijgevoegde aanmeldingsformulier invullen, ondertekenen en inleveren.  
 
Als jouw contributie niet automatisch kon worden geïnd (als gevolg van niet inbare, 
teruggevorderde incasso of vanwege het weigeren van een automatische incasso), 
dan ontvang je begin augustus een acceptgirokaart. Daarop staat het 
contributiebedrag dat is verhoogd met 15 euro administratiekosten. Als dat bedrag 
vervolgens op 1 september niet is bijgeschreven op onze rekening, dan wordt je als 
lid uitgeschreven. 
 
Je opnieuw voor het betreffende seizoen als lid in laten schrijven is mogelijk na 
betaling van de openstaande contributie- en administratiekosten alsook het 
gebruikelijke inschrijfgeld.  
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Boetes 

Als je een boete hebt gekregen als gevolg van gele of rode kaart, dan wordt die 
boete door de KNVB automatisch van de rekening van de SV Honselersdijk 
afgeschreven. Deze boete wordt door de vereniging met 5 euro administratiekosten 
verhoogd en d.m.v. een acceptgirokaart bij je in rekening gebracht.  
 
Als het geld niet binnen 30 dagen na dagtekening is bijgeschreven dan wordt je 
geschorst tot het moment dat het geld wel binnen is. Als na nog eens 30 dagen het 
geld nog niet binnen is dan wordt je als lid uitgeschreven. 
 
Boetes die worden toegekend aan jouw team, worden hoofdelijk omgeslagen en via 
een acceptgiro bij de individuele teamleden in rekening gebracht. En ook hiervoor 
gelden de betalingstermijnen zoals hierboven beschreven.  
 
 
Clubblad 
Tijdens het seizoen ontvang je wekelijks het clubblad. Het clubblad wordt verspreid 
via e-mail en kan ook worden gedownload via onze website: www.svhonselersdijk.nl. 
Om het clubblad per e-mail te ontvangen moet je je e-mailadres abonneren op het 
clubblad. Dit abonneren en het eventueel weer beëindigen van het abonnement 
verloopt ook via de website.  
Lees het hele clubblad goed door, want via het clubblad wordt wekelijks veel 
informatie verstrekt die belangrijk is voor jou als lid en als vrijwilliger. 
 
 
Overschrijven naar een andere club 
Het komt gelukkig heel weinig voor dat leden van S.V. Honselersdijk bij een andere 
vereniging in de buurt gaan voetballen. Toch zijn er verenigingen die proberen 
talentvolle spelers bij ons weg te lokken. Vaak onder het mom dat het bij die club 
beter zou gaan. In de praktijk blijkt dat vaak tegen te vallen. Bij de één laat je wat en 
bij de ander vind je wat.  
 
Mocht er overigens binnen onze vereniging iets zijn wat je niet bevalt: praat er dan 
over! Dan kunnen we proberen daar iets aan te doen voordat het te laat is.  
 
 
Jeugdopleiding 

Als we het hoogst mogelijke met onze senioren selectieteams willen bereiken, dan is 
het een voorwaarde dat we investeren in een goede jeugdopleiding waarbij we 
rekening houden met de individuele mogelijkheden van de spelers. Wij bieden je 
daarom trainingen aan die passen bij jouw mogelijkheden. De één heeft nou 
éénmaal meer talent dan de ander. Ook zijn er spelers die wat langere tijd nodig 
hebben om hun voetbaltalenten te ontplooien. Dat vraagt van de vereniging om een 
zorgvuldig selectiebeleid. Voorkomen moet worden dat we je plezier bederven door 
te veel van je te vragen, óf door juist te weinig van je te vragen.  
 
 

http://svhonselersdijk.nl/home/clubblad
http://svhonselersdijk.nl/home/clubblad
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Sponsoring 

Heel veel teams voetballen in sponsorkleding. Wellicht geldt dat ook voor jouw team. 
Soms krijg je zelfs een trainingspak en een tas gesponsord dat je persoonlijk 
meekrijgt naar huis en waar je dus zuinig op moet zijn. Het is niet de bedoeling dat je 
het trainingspak of de tas ook gebruikt op andere momenten of voor andere 
gelegenheden. Je mag ze alleen dragen of gebruiken bij voetbalactiviteiten van onze 
vereniging. Daarover worden ook door de leider of trainer instructies gegeven.  
 
Naast het sponsoren van teamkleding, biedt SV Honselersdijk een keur aan 
mogelijkheden om de naam van uw bedrijf aan de vereniging te verbinden. Denk 
hierbij aan een reclamebord, een advertentie in het clubblad of op de website. De 
mogelijkheden die SV Honselersdijk biedt ten aanzien van sponsoring staan 
uitgewerkt in de Sponsorwijzer.  
 
Wil je het team waarin je zoon of dochter voetbalt sponsoren, of ben je benieuwd 
naar ander vormen van sponsoring van de vereniging? Neem dan contact op met 
ons bestuurslid sponsoring: Henk van Renesse: 06-10945522. 
 
 
Selecties 
De elftallen 1, 2 en 3 bij de senioren de A1 en B1 bij de junioren worden in de 
vereniging aangemerkt als selectie-elftallen. Zonder anderen tekort te doen krijgen 
deze elftallen wat extra aandacht op het gebied van training, faciliteiten en 
randvoorwaarden. Dit heeft bij de A1 en B1 vooral te maken met het voorbereiden op 
en instromen in één van de senioren selectieteams en bij het tweede en derde elftal 
als kweekvijver voor het eerste elftal. Extra aandacht en faciliteiten gaan naar het 
vlaggenschip van onze vereniging: het eerste elftal. Wellicht een extra prikkeling voor 
jou om daar in te komen. 
 
 
Persoonlijke verzorging en blessurepreventie: 

Goede persoonlijke verzorging is belangrijk en voorkomt ziektes en blessures: 
1.  Altijd douchen na de wedstrijd en na de training; 
2. Gebruik altijd badslippers ter voorkoming van voetschimmel; 
3. Droge en warme kleding voor tijdens het sporten en na het douchen; 
4. Tijdig nagels knippen; 
 
De vereniging beschikt over een mooi verzorgingshonk en opgeleide verzorgsters. 
Hier kan je terecht als je tijdens het voetballen geblesseerd raakt. Let wel: de 
verzorgsters van SV Honselersdijk zijn geen vervanging voor de huisarts of 
fysiotherapeut.  
 
Zorg er verder voor dat je je gegevens over huisarts, verzekering en eventuele 
medische bijzonderheden bekend stelt bij leiders en trainers. Deze informatie is van 
groot belang als er zich onverhoopt een ongeval zou voordoen. 
 
Zorg voor goed schoeisel passend bij de ondergrond. Er worden steeds meer 
wedstrijden gespeeld op kunstgras. Kunstgras is een andere ondergrond dan echt 
gras en daar hoort dus ook ander schoeisel bij. Het aanmeten van goed, passend 
schoeisel bij de ondergrond waarop je speelt, voorkomt veel blessureleed. 
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Persoonsregistratie en privacy 
Als lid en vrijwilliger van SV Honselersdijk word je geregistreerd in onze 
ledenadministratie en tevens aangemeld als lid van de KNVB. Binnen de vereniging 
worden de gegevens van de leden verstrekt aan die functionarissen die deze 
gegevens voor het uitoefenen van hun (vrijwilligers)functie benodigd hebben. De 
KNVB behoudt zich het recht voor om het ledenbestand te gebruiken voor het 
beschikbaar stellen van dienst- en productinformatie, mits deze producten verband 
houden met activiteiten van de KNVB, voetbal, of sport in het algemeen.  
 
De wijze waarop SV Honselersdijk en indirect dus ook de KNVB omgaat met 
persoonsregistratie is vastgelegd in ons privacyprotocol dat onderdeel uitmaakt van 
de eerder genoemde verenigingswijzer. Door het aanmelden als lid bij SV 
Honselersdijk middels het inschrijfformulier, ga je akkoord met de verwerking van je 
persoonsgegevens volgens ons privacyprotocol. 
 
 
Tot slot 
We hebben getracht je via dit boekje te informeren over onze vereniging. Je bent nu 
bekend met de visie, uitgangspunten, organisatie en werkwijze. Daarnaast heb je 
kunnen lezen wat je van de vereniging mag verwachten en wat de vereniging van jou 
verwacht. Als je denkt dat je het bij ons naar je zin zult hebben en je je kunt vinden in 
onze werkwijze en gewoontes, dan ben je van harte welkom!! 
 
 
Wat moet jij doen? 
1. Vul het inschrijfformulier in; 
2. Vul het vrijwilligerswerkformulier in; 
3. Vul het machtigingsformulier in t.b.v. automatische incasso; 
4. Doe deze 3 formulieren + 10 euro inschrijfgeld en 2 pasfoto’s in een envelop; 
5. Doe de envelop vervolgens in het postvak 18 Van de ledenadministratie 
6. Abonneer je op het clubblad via de website www.svhonselersdijk.nl 
 

 
Wat doet de ledenadministrateur? 
1. Hij schrijft je in in het ledenbestand en meldt je aan bij de KNVB; 
2. Hij vraagt de spelerspas aan; 
3. Afhankelijk van je aanvraag, stuurt hij een kopie van je aanmeldingsformulier 

naar de verantwoordelijke afdeling binnen onze vereniging. Zij zorgen voor 
plaatsing in één van de teams, verdere afhandeling en informatie; 

4. Door middel van de machtiging wordt de contributie automatisch geïncasseerd. 
Kan je of wil je geen machtiging afgeven, dan wordt er een acceptgiro 
opgestuurd inclusief 15 euro toeslag. 

 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kun je tijdens kantoor uren bellen met:  
Directeur bedrijfsvoering: Dhr. Ab van Dijk 
Tel. 0174 - 626272 

http://www.svhonselersdijk.nl/includes/ledenadministratie/Protocol%2012%20Privacyprotocol.pdf
http://www.svhonselersdijk.nl/includes/ledenadministratie/Protocol%2012%20Privacyprotocol.pdf

