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Opgericht 17 september 1917
• 550 leden
• 300 jeugdleden
• 100 senioren leden
• 150 rustende leden
20 jeugd teams + minipupillen
• 5 teams JO9
(JO9/1 1e klasse)
• 3 teams JO11
(JO11/1 2e klasse)
• 4 teams JO13
(JO13/1 1e klasse)
• 3 teams JO15
(JO15/1 2e klasse)
• 3 teams JO17
(JO17/1 2e klasse)
• 2 teams JO19
(JO19/1 1e klasse)
• 4 senioren teams
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Informatievoorziening

Bestuur

De website van OVV, te vinden op www.ovv-oostvoorne.nl, is de meest actuele
bron van alle informatie voor alle leden. Actueel nieuws is zichtbaar op de
openingspagina van de website. Daarnaast is via het submenu nog extra
informatie te vinden. Het is dus voor een ieder van belang om regelmatig de
website te raadplegen.

Voorzitter
Andries Schouten

Sponsorzaken
Martin Hagers

Secretaris (tevens vice voorzitter)
Jan Zoetemeijer

Evenementen
Vacant

Verder is alle informatie rondom het team te vinden op de app, voetbal.nl.
Het is dus raadzaam deze app te downloaden.

Penningmeester
Eddy Goedegebuure

Jeugd
Simone Verweel

Voetbaltechnische
commissie
Vacant

Facilitaire zaken
Vacant (waargenomen door
voorzitter)

Voetbaltechnische
commissie
Missie
OVV wil een aansprekende voetbal
club in de regio zijn waar spelers
graag willen voetballen. En daarbij
geldt als uitgangspunt dat een ieder
dat moet kunnen doen op zijn of
haar niveau. Plezier en prestatie
gaan daarbij heel goed samen.
Dit vanaf de minipupillen tot en met
de JO19 teams en vanaf de
seniorenteams tot de damesteams
en de veteranenteams. Iedere keer
is het uitgangspunt om een kwalitatieve- en kwantitatieve doorstroming
te krijgen vanuit de jeugd teams
naar de senioren elftallen, zodat de
clubcultuur van OVV tot in lengte
van dagen behouden kan blijven.
Binnen de clubcultuur van OVV
hoort ook hoe we met elkaar
omgaan. Respect en discipline zijn
een belangrijk onderdeel van onze
herkenbare clubcultuur.

Voetbal visie
• Vanuit een goed gestructureerde
jeugdopleiding moeten spelers
met plezier een teamprestatie
neer kunnen zetten. Plezier en
prestatie binnen het voetbal gaan
daarin heel goed samen. Er is
dus binnen OVV ruimte voor
prestatief en recreatief voetbal.
De gedachte daarbij is dat
iedereen op zijn of haar eigen
niveau moet voetballen. Spelers
met voetbaltalent zullen de
mogelijkheid krijgen door te
schuiven.
• De jeugdopleiding begint al bij
JO9 en loopt door tot JO19.
Bij iedere leeftijdscategorie hoort
een stukje opleiding dat past bij
de leeftijd en ontwikkeling van
de individuele speler. Bij de
senioren willen we de opleiding
een vervolg geven in de senioren
met OVV2 en OVV3, die dan ook
opleidingsteams genoemd wordt.
• Vanuit de jeugdopleiding moet
een doorstroming plaatsvinden
naar de senioren. Binnen de
senioren is er ruimte voor voetbal
op prestatief en recreatief niveau.
Doelstelling is om het vlaggen-
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schip van de vereniging OVV 1,
met eigen jeugdspelers te
voorzien. Voor spelers die dit niet
kunnen of willen bestaat er
uiteraard de mogelijkheid om in
een lager elftal te voetballen.
• Speelwijze aanvallend
(vanaf JO13 en senioren):
Vanuit een 1:4:3:3 systeem met
de punt naar voren, moet aan
vallend voetbal de insteek zijn.
Daarbij vanuit een verzorgde
opbouw van achteruit komen tot
een diepte pass, als dat niet kan
dan zal de breedte pass gespeeld
moeten worden.
• Speelwijze verdedigend
(vanaf JO13 en senioren):
Voor zover de tegenstander dit
toelaat zal zo hoog mogelijk druk
gezet worden. Vanuit een compact
staand team moet de bal snel
veroverd worden. Daarbij is
kantelen, knijpen en doordekken
cruciaal.
• OVV spelers moeten zich onderscheiden door een grote mate
van inzet tijdens trainingen en
wedstrijden. De wil om te winnen
moet bij iedere OVV speler altijd

aanwezig zijn. Dit aspect zal
tijdens de trainingen een wezenlijk
onderdeel vormen. De (jeugd)
coach is de aangewezen persoon
om bovenstaande OVV visie uit
te dragen en uit te voeren.
Binnen de jeugdopleiding zal hij
daarom ondersteund worden om
vanuit samenwerking het gestelde
doel te bereiken.

Voetbaltechnische
commissie

Organisatie

Taken coördinator jeugdteams
• 1e aanspreekpunt, betreffende
leeftijdsgroep, voor spelers,
trainers, coaches, begeleiders
en ouders.

Voorzitter Voetbaltechnische
Commissie
Vacant

• Treedt samen met trainer/coach
in overleg met ouders in bijzondere
omstandigheden, zoals onenigheid in een team, overplaatsen
van een speler etc.
• Is aanspreekpunt voor trainer/
coach, indien zijn team, door
welke reden dan ook, speler(s)
tekort komt. In overleg zal
coördinator naar vervangende
spelers uit een ander team
zoeken.

• Communiceert met het wedstrijd
secretariaat bij het eventueel
verplaatsen en/of annuleren van
wedstrijden.
• Communiceert met de trainers/
coaches over eventuele aanpassingen/wijzigingen van wedstrijden, trainingen, toernooien en
andere activiteiten.

Coördinator JO17
Vacant

Wedstrijd secretariaat
Simone Verweel

Coördinator JO15
Edwin Langendoen
Simone Verweel

Technische ondersteuning
prestatievoetbal
Peter Versaevel

Coördinator JO13
Ferry Eggens

Technische ondersteuning
recreatievoetbal
Leo van de Nol

Coördinator JO11
Remy Helbers

Scheidsrechterscoördinator
Alex Dikhoff
Materiaal & kleding
Rob de Jong

Coördinator
JO9
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Coördinator JO19
Vacant

Coördinator JO9
Wiebe Dedert
Voorzitter
VTC

Technische
ondersteuning
prestatievoetbal

Technische
ondersteuning
recreatievoetbal

Scheidsrechter
coördinator

Materiaal &
Kleding

Coördinator
JO17

Coördinator
JO15

Coördinator
JO11

Coördinator
JO13

Coördinator
JO19

Kleding
Bij OVV hanteren wij een kledingplan. Dit plan houdt in dat alle
spelende leden een compleet
kledingpakket krijgen uitgereikt,
waarvoor een bedrag van € 20
tezamen met de contributie in
rekening wordt gebracht.
Aan het begin van het seizoen krijgen
de spelers een tas met inhoud
uitgereikt. In deze tas zitten de
volgende kledingstukken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wedstrijdshirt
Wedstrijdbroek
Voetbalkousen
Trainingsjas (lang)
Trainingsbroek (lang)
Trainingsshirt (korte mouw)
Trainingsbroek (kort)
Trainingssokken
(gelijk aan voetbalkousen)
• Wind/regenjack
• Voetbaltas
Alle artikelen zijn voorzien van een
nummer.
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Sportiviteit & Respect
Trainers krijgen een gratis kledingpakket uitgereikt. In dit kledingpakket
zitten de volgende kledingstukken:
•
•
•
•
•
•
•

Trainingsjas (lang)
Trainingsbroek (lang)
Trainingsshirt (korte mouw)
Trainingsbroek (kort)
Trainingssokken
Wind/regenjack
Winterjas

Aan het einde van het seizoen
dienen alle kledingstukken, inclusief
tas, weer ingeleverd te worden bij
de materiaalman. Ontbrekende
kledingstukken of kapotte kledingstukken, worden in rekening
gebracht. Tevens dienen trainers/
leiders eventueel ontvangen
toegangsleutels in te leveren bij de
materiaalman.

Commissie
Sportiviteit & Respect
Hans van de Hoek
Piet Riedijk
• Binnen de vereniging en tijdens
wedstrijden doen zich soms
situaties voor die het spelplezierbehoorlijk bederven. Voorbeelden
zijn gemopper (of erger: gescheld)
op de scheidsrechter,respectloos
gedrag van teams en sporters
onderling, agressief optreden van
supporters, geschreeuw van
ouders vanaf de kant en harde
overtredingen van sporters.

• Binnen OVV bestaat de commissie
Sportiviteit en Respect. Een
commissie die zich actief inzet
om het spelplezier binnen OVV te
bewaken. Om nog slagvaardiger
te zijn wordt nog gezocht naar
twee leden, bij voorkeur ouders
van jeugdleden, thans spelend in
de pupillen en/of junioren. Doel is
uiteraard om de noodzaak voor
sportief gedrag en respect voor
anderen binnen OVV duidelijk uit
te dragen.
Sportiviteit-respect@ovv-oostvoorne.nl

• Het is belangrijk dat sportverenigingen binnen hun organisatie en
beleid proberen situaties monitoren
en proberen te voorkomen. Ook
bij OVV vinden we Sportiviteit &
Respect belangrijk. De samen
leving verhardt, waardoor de
noodzaak voor sportief gedrag
en respect voor anderen alleen
maar belangrijker wordt.

Primaire taken Cie S&R
• Acties ontwikkelen en uitvoeren
die blijk geven van het feit, dat
OVV de te hanteren waarden en
normen in de voetbalsport en het
algemeen in de Nederlandse
samenleving geaccepteerde
geldende (al dan niet wettelijk
geregelde) stelsel van waarden
en normen onderschrijft.

Sportiviteit & Respect
• Bevorderen en mede bewaken
van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich
thuis voelt, alsmede bewaken
van goede omgangsvormen en
het met respect omgaan met
elkaar.
• Communicatie met de KNVB bij
incidenten rond een wedstrijd,
waarbij een team of speler van
OVV betrokken is. Bij gele en/of
rode kaarten, waar sprake is van
een schikkingsvoorstel, is even
tueel communicatie met de KNVB
wenselijk om het standpunt van
club en/of speler kenbaar te
maken. De Cie S&R behartigt
de belangen van zowel club als
speler club bij dit soort strafzaken.
• Het uitvoeren en evalueren van
een procedure bij conflicten en
incidenten (meldingsprocedure,
hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).
• Het adviseren van het bestuur
voor het opleggen van sancties.
• Introduceren en begeleiden van
het spelregelbewijs voor 2e jaars
B junioren.
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We laten de kinderen
hun spel spelen

We gedragen ons
correct en sportief

We respecteren het werk van
de onmisbare vrijwilliger

We zetten ons, waar
nodig, actief in voor
de club

We gaan zorgvuldig om
met kleding en
materialen

We veroorzaken geen
overlast op het complex
of daarbuiten

We tonen waardering
voor de scheidsrechter

We spreken elkaar aan
op verkeerd gedragd

We praten met elkaar,
niet over elkaar

We laten de kleedkamer, de velden
en de kantine netjes achter

We vloeken en schelden niet en maken
geen racistische opmerkingen

Lief & leed
OVV vindt het belangrijk om haar
leden/vrijwilligers/sponsoren en
bestuursleden een signaal te geven
bij lief, maar zeker ook bij leed. Het
leven bestaat uiteindelijk niet uit
voetbal alleen....
Vandaar dat wij bij bepaalde
gebeurtenissen een kaart, fruitmandje of iets dergelijks sturen.
Om net dat klein beetje extra
warmte te geven waar we toch
allemaal behoefte aan hebben.
Gebeurtenissen waarbij we een
kaartje en/of attentie sturen zijn
als volgt:
• Overlijden: opa/oma, vader/
moeder, broer/zus, zoon/dochter
• Blessure: (langer dan 3/4 weken)
• Huwelijk/Samenwonen
• Geboorte kind
• Geboorte broer/zus
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Huisregels
Dit is echter alleen mogelijk wanneer
wij met zijn allen daaraan mee
werken. De lief & leed groep kan
alleen maar goed reageren als wij
van de leden van de club signalen
krijgen. Hoor je van je mede teamgenoot, bestuurslid, sponsors etc.
iets wat aandacht nodig heeft, geef
dit dan door aan de lief & leed groep.
Samen met jullie zorgen we ervoor
dat OVV nog een fijnere club wordt
om lid van te zijn. Het doorgeven
van een speler die in aanmerking
komt voor Lief en Leed kan via:
liefenleed@ovv-oostvoorne.nl

Het is de regel dat spelers en
ouders verzamelen op het parkeerterrein van ons sportcomplex en
tezamen naar de wedstrijden rijden.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn
het vervoer van uw kind te verzorgen
dan neemt u dit van te voren op met
andere ouders binnen het team en
zorgt u dat uw kind kan meerijden.
Het is dus niet de bedoeling dat u
zonder iets geregeld te hebben uw
kind met tas op de parkeerplaats
afzet.
Afmelden voor wedstrijden en
trainingen:
Het kan gedurende het jaar voor
komen dat een speler niet in staat is
mee te spelen bij één of meerdere
wedstrijden van zijn/haar team.
Bij verhindering dient een speler
tijdig afgemeld te worden bij de
trainer, zodat deze de mogelijkheid
heeft zo nodig vervanging te
regelen. We hopen natuurlijk dat
spelers zich zo min mogelijk afmelden voor de wedstrijden. Niet
opkomen dagen bij een wedstrijd
zonder af te melden kan natuurlijk
echt niet. Voetbal is een teamsport
en het team wordt daar de dupe
van. Door de KNVB wordt slechts
ten dele rekening gehouden met
schoolvakanties. Het kan dus
voorkomen dat op een eerste of
laatste zaterdag van een school

vakantie toch een wedstrijd plaatsvindt. Meldt tijdig uw vakantie aan
de trainer/leider!
Douchen/kleedkamers:
Het is van belang dat alle spelers er
gezamenlijk douchen, zowel thuis
als uit. Zorg ervoor dat naast de
reguliere douchespullen ook slippers
in de tas zitten. Van de spelers,
leiders en ouders wordt verwacht
dat de kleedkamers netjes achtergelaten worden.

Lidmaatschap
Inschrijven
Wil je lid worden van OVV. Dat kan!
Download het inschrijfformulier, print
het uit en vul het inschrijfformulier
in! Lever het inschrijfformulier in bij
de secretaris/ledenadministratie,
door het op te sturen naar:
OVV
t.a.v. Ledenadministratie,
Zwartelaan 10, 3233 AX Oostvoorne
OVV
t.a.v. Ledenadministratie,
Postbus 428 3233 ZJ Oostvoorne
Zorg er wel voor dat naast het
inschrijfformulier (bij jeugdspelers
ook getekend door de ouders) het
volgende wordt ingeleverd:
Inschrijfformulier OVV.
1 Pasfoto 25 x 30 mm.
AVG verklaring OVV.
Uittreksel van het bevolkingsregister
of een kopie van een identiteitskaart,
paspoort of rijbewijs waaruit zowel
de voor- als achternaam blijkt.
De volledige contributie + kledinggeld
indien inschrijving na 1 september
van een jaar plaats vindt moet van
te voren wordt overgemaakt naar
rekening NL04RABO0350222460.
Pas daarna wordt de inschrijving
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actueel gemaakt. Als de inschrijving
door de KNVB is geaccepteerd
ontvangt u van de secretaris een
welkomstmail.
Automatische verlenging
van het lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli
tot en met 30 juni. Het lidmaatschap
wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd,
tenzij het lidmaatschap vóór het
einde van het seizoen schriftelijk
wordt opgezegd bij de ledenadministratie (zie opzeggen).
Opzeggen
Beëindiging van het lidmaatschap
dient vóór het einde van het seizoen
schriftelijk te worden opgezegd.
Hiervoor geldt een opzegtermijn van
4 weken. Opzegging dient derhalve
voor 1 juni te gebeuren.
Stuur uw afmelding naar:
OVV, tav Ledenadministratie,
Zwartelaan 10, 3233 AX Oostvoorne
OVV, tav Ledenadministratie,
Postbus 428, 3233 ZJ Oostvoorne

Een mondelinge opzegging bij een
functionaris van de club (trainer,
leider, wedstrijdsecretaris, barmedewerker etc.) is onvoldoende om het
lidmaatschap en de daarbij behorende verplichting tot het betalen
van de contributie te beëindigen.

Contributie seizoen 2018/2019
JO7 - mini spelers

€ 54,00*

JO9 - F spelers

€ 133,50

JO11 - E spelers

€ 144,50

JO13 - D spelers

€ 144,50

JO15 - C spelers

€ 177,50

JO17 - B spelers

€ 177,50

JO19 - A spelers

€ 177,50

Senioren

€ 238,50

7*7

€ 65,50

Rustend lid

€ 65,50

Vrijwillegersbeleid
OVV is een vereniging die drijft op
de inzet van vrijwilligers, voetballers
en niet voetballers. Momenteel zijn
er meer dan 100 vrijwilligers actief.
De ene vrijwilliger besteedt meer tijd
aan OVV dan de andere. Dat geeft
niet. Iedere bijdrage, hoe klein ook
wordt op prijs gesteld. Willen we de
continuïteit van de vereniging
waarborgen dan moeten er meer
mensen actief worden als vrijwilliger.
Bij OVV hanteren we derhalve een
vrijwilligersbeleid. Dit beleid is
gebaseerd op de volgende uitgangspunten
OVV is een vereniging voor en door
leden.

Bij aanvang van het seizoen krijgen
alle leden (of ouders/verzorgers van
jeugdleden) een mail van OVV,
waarin ze hun voorkeur kunnen
aangeven. Bij het niet opgeven van
een voorkeur zal een ouder/speler
automatisch worden ingedeeld op
nog openstaande taak.

OVV doet een beroep op elk actief
seniorenlid, alsmede ouders/
verzorgers van jeugdleden voor het
verrichten van vrijwilligerstaken.

Indien er geen vrijwilligerstaak
wordt verricht door de spelende
leden en/of ouders/verzorgers van
een jeugdlid zal een boete van € 60
worden opgelegd.

Voor het verrichten van vrijwilligerstaken geldt voor spelende leden
en/of ouders/verzorgers van jeugdleden een verplichting.

Vindt u het leuk om meer te doen,
dan de minimale 4 uur, meld u dan
bij een van de bestuursleden of bij
de coördinatoren.

Alle ouders van jeugdleden en alle
seniorenleden worden geacht
minimaal 4 uur per jaar vrijwilligerswerkzaamheden uit te voeren.
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Deze werkzaamheden kunnen o.a.
bestaan uit:
• Het draaien van bardienst
• Ophalen van oud papier
• Actief zijn als scheidsrechter
• Actief zijn als verkeersbegeleider
bij De halve van Oostvoorne
• Schoonmaak/onderhoudswerkzaamheden op het complex

We zijn nog op zoek naar :
• Trainers
• Scheidsrechters
• Keepertrainer(s)
• Coördinatoren (JO17 & JO19)
• Bardienstplanner Bestuurslid
facilitaire zaken
• Communicatie medewerker/
website beheerder
• Ondersteuning bij de ochtendploeg
• Mensen in bezit van EHBO / BHV
• Vrijwilliger coordinator
• en nog vele andere betrokken
vrijwilligers

Evenementen
• Penalty pokaal (alle jeugdleden)
• Sinterklaasfeest (JO9 spelers)
• Kerst zaalvoetbaltoernooi
(alle spelende leden)
• Snerttoernooi
(JO17/1 & JO19/1 teams)
• Eindejaars toernooien
(JO9, JO11, JO13 en JO15 teams)

•
•
•
•
•

Vrijwilligers BBQ
Tentenkamp (JO9 & JO11 spelers)
Klaverjasavonden
Bingo avonden
Halve van Oostvoorne

Sponsoring
Geen sportvereniging kan tegenwoordig nog zonder sponsoring,
ook OVV niet. Naast vele vrijwilligers
heeft OVV ook sponsoren nodig om
de club gezond te houden. Zeker nu
er vanuit de overheid steeds minder
financiële steun komt. Maar spon
soring is ook voor u als sponsor
interessant.
Het sponsorbeleid beoogt een
samenwerking waarbij zowel u, als
OVV voordeel behalen. Om dit te
bereiken willen we een relatie met u
opbouwen. Meer met u doen, dan
alleen over geld praten. Zo horen
we graag van u welke communicatiedoelen u wilt bereiken met
sportsponsoring, zodat we gezamenlijk de best passende optie
kunnen kiezen of indien nodig
ontwikkelen. Op basis van de
gekozen optie krijgt u een bepaalde
sponsorstatus. Hieraan koppelen wij
een pakket van tegenprestaties die
u van ons mag verwachten.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer
informatie over de diverse sponsormogelijkheden, neem dan contact
op met de sponsorcommissie
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Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Sponsorcommissie:
Voorzitter
Martin Hagers
Overige leden
Johan van Oudenaarden
Lieselot Bouwhuis
Vacature

Vanaf 25 mei 2018 treedt de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
De AVG bevat nieuwe privacyregels
met als belangrijkste doel je persoonsgegevens nog beter te
beschermen.
Hoe gaat OVV hiermee om?
OVV behandelt persoonsgegevens
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en overeenkomstig het doel
waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Wij verwerken je gegevens
voor het vastleggen van je lidmaatschap. Deze gegevens heb je
aangeleverd om lid te kunnen
worden. In het aanmeldingsformulier
vragen wij de nieuwe leden actief
toestemming om hun gegevens te
mogen verwerken in het kader van
het lidmaatschap. Voor bestaande
leden, gaan we ervan uit dat deze
toestemming verleend is bij het
aangaan van het lidmaatschap.
Wat kan je zelf doen?
Op onze website en in de app van
voetbal.nl kan je als persoon
zichtbaar zijn met je naam en
pasfoto.

In de app kan je deze zichtbaarheid
zelf instellen op drie niveaus:
Normaal
Je pasfoto en naam zijn zichtbaar
voor iedereen
Beperkt
Alleen je naam is zichtbaar
Afgeschermd
Er zijn geen persoonsgegevens
zichtbaar
De handleiding om de voetbal.nl
app op je mobiel in te stellen staat
hier.
Mocht het je niet lukken om dit in te
stellen dan kan je d.m.v. een reply
dit door ons laten doen.
Heb je nog vragen?
Meer informatie vind je op
www.ovv-oostvoorne.nl/privacy.
Heb je nog vragen over ons privacy
beleid? Neem dan contact met ons
op of stuur een mailtje naar
privacy@ovv-oostvoorne.nl

Wij wensen u en uw kind een sportief
en gezellig voetbalseizoen toe.
Samen met u streven we ernaar om uw kind
zijn/haar sport met veel plezier te laten beleven.

