Wegwijs bij VVO
Welkom bij VVO. Met deze informatie hopen we je handvaten en richting te bieden voor het
reilen en zeilen binnen onze vereniging. Kom je er niet uit, kijk dan bij clubinfo, bestuur of
benader een trainer of leider van je team (waar je kind in speelt.
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Toegang tot het complex
Een flink aantal mensen (bestuursleden, diverse trainers, vrijwilligers op cruciale posities) zijn
in het bezit van een sleutel van de toegangspoort en ruimtes. Ben je van mening dat je ook
een sleutel moet hebben, laat dat dan weten.
Kleedruimten en ballenhok
VVO beschikt over negen kleedruimtes, de een wat groter en mooier dan de ander. De sleutels
hangen op het sleutelbord in de clubhuis-keuken. Vraag ernaar bij de dienstdoende
barvrijwilliger. Vergeet niet de sleutel na gebruik weer terug te brengen. Ieder team beschikt
in de centrale ruimte (deur nr. 5) onder de tribune over een eigen ballenhok dat is afgesloten
met een cijferslot. De juiste cijfercombinatie is door de trainer te verkrijgen bij de
materiaalbeheerder. In het ballenhok is ook ruimte voor een ballenzak, trainingshesjes en een
waterzak met spons. Iedere trainer of teamverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de
beschikbaar gestelde materialen.
Trainingsmaterialen
Er zijn ook trainingsmaterialen voor algemeen gebruik. Deze zijn te vinden naast het
ballenhok. Denk aan: hoedjes, oefenpoppen, trainingsladders en kantelpoortjes. Van het
materiaal kan vrijelijk gebruik worden gemaakt. Zet het na gebruik wel even op de juiste
plaats terug.
Kleding
De spelers van alle jeugdteams van VVO spelen in shirts die door de VVO in bruikleen worden
gegeven. De shirts hebben de opdruk ‘Pets Place’. Deze dierenspeciaalzaak is hoofdsponsor
van onze jeugdafdeling. De shirts worden aan het begin van het seizoen aan alle jeugdleden
ter beschikking gesteld. Ieder lid is verantwoordelijk voor een juist gebruik en onderhoud van
het shirt. Een VVO-broekje en VVO sokken moeten alle jeugdleden zelf aanschaffen. Het is
verplicht wedstrijden in een compleet VVO-tenue te spelen! Trainen doen we niet in
wedstrijdkleding. VVO-kleding kan via de webshop van onze kledingleverancier worden
aangeschaft. Jeugdleiders en -trainers ontvangen aan het begin van het seizoen een VVO
regenjack in bruikleen.
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Reserveshirts
We beschikken over een aantal sets reserveshirts. Dit zijn witte shirts die gebruikt kunnen
worden als de kleuren van het tenue van de tegenstander te veel overeenkomen met die van
VVO. Verkrijgbaar via het wedstrijdsecretariaat (op zaterdag aanwezig achter de bar). Er is
een set voor: senioren/JO19/JO17, JO15/JO13 en JO11/JO9. Na gebruik de shirts wassen en
zo snel mogelijk weer inleveren bij VVO achter de bar.
Veldverlichting
Op het benedenveld beschikken we over Ledverlichting, op het bovenveld over conventionele
verlichting. De aan- en uitschakelaars zitten in het rechterhok bij de oude ingang van het
complex (naast de pannakooi). De deur is afgesloten met een cijferslot. De code voor het
cijferslot wordt bij aanvang van het seizoen verstrekt. Laat de verlichting niet onnodig
branden. (1 uur branden kost ca. eur 10,-).
Veldmateriaal
Op de velden staan doelen van allerlei formaten. De doelen bij het verplaatsen bij voorkeur
optillen, zodat het kunstgras niet wordt beschadigd. Na een training moeten alle doelen weer
teruggezet worden in de daarvoor bestemde vakken langs het, of draag ze over aan de trainer
die na jou gebruik wil maken van de doelen.
AED, EHBO, brancard en verzorging
In het geval van hartfalen kan gebruik worden gemaakt van het AED-apparaat dat hangt in de
centrale ruimte (deur nr. 5) onder de tribune (rechts aan de muur als je binnenkomt). Er zijn
ook twee verzorgings- en verbanddozen in omloop. Eén in het clubhuis achter de bar en één in
de massagekamer. In het halletje achterin de centrale ruimte onder de tribune hangt een
brancard. VVO werkt samen met Ineke van Middendorp van Massagepraktijk Van Middendorp
in Velp. Ineke is regelmatig op de club en kan advies geven. Ze is ook verzorgster van de VVO
1-selectie.
Clubhuis
Zonder overdrijven kunnen we stellen dat VVO beschikt over één van de mooiste clubhuizen in
de regio. De bar wordt bemand door vrijwilligers. Ook af en toe een paar uur helpen? Neem
dan contact op met de clubhuiscommissie (clubhuis@vvo.nu).
Ontvangst tijdens thuiswedstrijden
Het wedstrijdsecretariaat combineert op zaterdag haar taken met bardiensten. Leiders,
trainers en coaches van tegenstanders dienen zich dus bij de bar te melden. Hij of zij krijgt
een kop koffie of thee aangeboden en wordt wegwijs gemaakt (welke kleedkamer, welk veld,
etc.). In de rust van iedere wedstrijd worden beide teams vanuit het clubhuis voorzien van
thee of limonade. Voor de scheidsrechter is er koffie of frisdrank.
Wedstrijden
Wedstrijden worden weergegeven in de “Voetbal.nl-app” en op de VVO website. Verder is voor
scheidsrechters, trainers en leiders de “wedstrijdzaken-app” belangrijk i.v.m. de afhandeling
van het wedstrijdformulier. De Apps kun je vinden in GooglePlay en de Appstore. Trainers
en/of leiders comminiceren de tijdige aanwezigheid tijdens wedstrijden, vervoer en materialen.
Scheids- en grensrechters
Afhankelijk van de klasse waarin gespeeld wordt, is een KNVB-scheidsrechter toegewezen of
regelt VVO een scheidsrechter. Het kan voorkomen dat een beroep gedaan wordt op een ouder
om op te treden als spelleider of scheidsrechter. Grensrechters worden altijd door de eigen
club geregeld middels een zogenaamd rij- en vlagschema. Het verdient aanbeveling hier een
schema voor op te stellen, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Scheidsrechters
kunnen in de rust en na afloop bij de bar terecht voor een drankje.
Een jeugdteam kampioen
Kampioen worden met een team, niets leuker dan dat. In dergelijke gevallen trakteert VVO het
jeugdteam op een bakje frites en iets te drinken. Maak van een aanstaand kampioenschap
tijdig melding, zodat de clubhuiscrew er rekening mee kan houden.
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Teambudget jeugdteams
Bij VVO beschikken alle jeugdteams over een teambudget. JO19-, JO17-, JO15- en JO13teams hebben ieder seizoen eur 175,- te besteden, JO11- en JO9-teams eur 100,- per seizoen.
In de praktijk werkt het zo dat de leider, trainer en/of ouders een leuke, gezamenlijke
teamactiviteit organiseren, dit kan zowel tijdens als aan het einde van een seizoen.
Voorbeelden zijn een bowlingavondje, paintballen of een bezoek aan een wedstrijd van
Vitesse. Op vertoon van de factuur wordt het bedrag door de penningmeester terugbetaald.
Vrijwilligers
Zoals bij elke vereniging, zijn vrijwilligers die iets extra’s voor VVO willen doen van harte
welkom. Neem contact op via vrijwilligers@vvo.nu en meld je aan. De vrijwilligerscommissie
zal (ouders van) nieuwe leden ook actief benaderen om zich in te zetten voor VVO.
Sponsoring
Uiteraard zijn we bij VVO erg blij met Partners, op die manier kunnen we als VVO verder
ontwikkelen en het nog leuker maken voor onze leden. Sponsoring kan in vele vormen, neem
contact op met de partnercommissie via partners@vvo.nu, zij informeren je graag verder over
de mogelijkheden om Partner van VVO te worden. Of kijken kijk bij “Partners van VVO” op de
site.
Contact
Kijk op de site bij of “Commissies” om in contact te komen met de juiste personen.
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