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Inleiding
Hierbij ontvangt u de laatste versie van het informatieboekje van v.v. Molenschot.
Als bestuur kunnen we ons namelijk voorstellen dat er gedurende het seizoen verschillende
vragen kunnen ontstaan zoals: Wie zit er in de technische commissie, waar moet ik terecht
voor vragen over contributie, hoe worden de afgelaste wedstrijden kenbaar gemaakt, enz.
enz..
In deze editie vindt u de allerlaatste informatie betreffende onder andere de
organisatiestructuur binnen v.v. Molenschot, algemene informatie betreffende wedstrijden,
de trainingen, afgelastingen, schorsingen, onze accommodatie, activiteiten, sponsoring, enz..
Heeft u een vraag die u niet zo één, twee, drie terug kunt vinden in dit boekje neem dan
contact op met de secretaris (telefoonnummer zie blz. 4) of stuur een email naar
info@vvmolenschot.nl.
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Organisatiestructuur
Binnen v.v. Molenschot kennen we één hoofdbestuur en een veteranenbestuur. Daarnaast
kennen we diverse commissies.
Allereerst zullen we het hoofdbestuur, het veteranenbestuur en de technische commissie
aan u voorstellen.
Hoofdbestuur:
voorzitter

Sjak Bink

tel. 06-15082690

secretaris

Joppe Leenaars

tel. 06-27136598

penningmeester

Theun Oostvogels

tel. 06-22946313

bestuurslid

Mark Boemaars

tel. 06-44697530

bestuurslid

Peter Boemaars

tel. 06-13650735

bestuurslid
E-mailadres: info@vvmolenschot.nl

Karel Bink

tel. 06-25585213

voorzitter

Arno Storm

tel. 06-30323282

penningmeester, activiteiten

Henk Nuiten

Veteranenbestuur

(wedstrijd)secretaris
Edwin Kerremans
E-mailadres: veteranen@vvmolenschot.nl

tel. 06-12082449

Technische commissie
voorzitter

Marcel van Ham

secretaris

Miriam Luijten

wedstrijdzaken jeugd

Ard van Leijsen

wedstrijdzaken senioren

Boy van Oosterhout

scheidsrechterscoördinator
E-mailadres: TC@vvmolenschot.nl

Joppe Leenaars
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Naast de technische commissie zijn binnen v.v. Molenschot ook de volgende commissies
actief:
-

Communicatiecommissie; info@vvmolenschot.nl

-

Accommodatiecommissie; info@vvmolenschot.nl

-

Sponsorcommissie; sponsoring@vvmolenschot.nl

-

Activiteitencommissie jeugd en senioren; activiteiten@vvmolenschot.nl

Informatieverstrekking
Voor de informatieverstrekking binnen v.v. Molenschot wordt gebruik gemaakt van diverse
informatiekanalen. Naast de directe e-mails met informatie over wedstrijden, trainingen,
elftalindelingen, enz. worden de leden een aantal keer per jaar geïnformeerd over de laatste
nieuwsfeitjes middels email/nieuwsbrief die digitaal verspreid wordt onder de leden.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het Molenschot Varia om actuele nieuwsfeiten te
delen.
Daarnaast heeft v.v. Molenschot ook een eigen website: www.vvmolenschot.nl. Op deze
website vindt u altijd de laatste informatie voor wat betreft de wedstrijden van v.v.
Molenschot. Ook heeft v.v. Molenschot een eigen facebook pagina:
www.facebook.com/pages/Voetbalvereniging-Molenschot/172512879559536
Maandelijks wordt door v.v. Molenschot het veel gelezen Molenschot Varia uitgegeven. In
het Molenschot Varia is het wel een wee van de molenschotse verenigingen te lezen. Iedere
maand zorgt de aparte redactie voor een gevarieerd maandblad. Voor het plaatsen van een
redactioneel stukje of om 12x per jaar het Molenschot Varia te ontvangen, mail dan naar
molenschotvaria@home.nl
Mocht u de informatie die u zoekt niet kunnen vinden op onze website of in dit
informatieboekje, neem dan contact op met de secretaris of stuur een email naar:
info@vvmolenschot.nl

Algemene ledenvergadering (ALV)
Conform de statuten wordt 1x per jaar een algemene ledenvergadering gehouden waarin het
bestuur verantwoording aflegt aan de leden. Deze algemene ledenvergadering vindt
normaliter plaats in de maand september of oktober. Voor de algemene ledenvergadering
worden de leden separaat uitgenodigd.
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Ledenadministratie
Als je gaat verhuizen, een ander telefoonnummer krijgt, of als je je af wilt melden als lid geeft
dit dan tijdig door aan de secretaris Joppe Leenaars, tel. 06-27136598.
Het opzeggen van het lidmaatschap is aan bepaalde regels verbonden. Opzegging moet bij
de secretaris vòòr 10 juni van het verenigingsjaar. Voor het opzeggen na 10 juni is een
bedrag van € 15,- verschuldigd aangezien wij als vereniging dan ook kosten af moeten
dragen aan de KNVB.

Contributie
De contributie dient jaarlijks voldaan te worden. Hiervoor krijgen alle leden een apart verzoek
van de penningmeester.
De contributie voor het seizoen 2022-2023 is in de jaarvergadering gehouden op 23
september 2021 vastgesteld op:
-

contributie senioren

€ 142,50 per jaar

-

contributie rustend/steunend lid

€ 47,50 per jaar

-

contributie 1e jeugdlid

€ 96,50 per jaar

-

contributie vanaf 2e jeugdleden binnen hetzelfde gezin

€ 81,50 per jaar

De contributie voor het volgende seizoen wordt vastgesteld middels de algemene
ledenvergadering aan het begin van het seizoen 2022-2023.

Veteranenafdeling
Als lid van v.v. Molenschot kun je ook nog extra lid worden van onze veteranenafdeling.
Voorwaarde voor dit lidmaatschap is de leeftijd van minimaal 30 jaar. De jaarlijkse inleg
bedraagt € 12,- en wordt besteed aan diverse activiteiten speciaal voor de veteranen.
De veteranen spelen een onderlinge competitie met een aantal verenigingen uit de omgeving
waarbij met jaarlijkse wisseling de regie in handen is van een van deze verenigingen. De
actieve leden zijn lid van de KNVB. De veteranen verlenen daarnaast diverse hand- en
spandiensten voor de vereniging. Wil je meer weten over de veteranenafdeling neem dan
contact op met één van de leden van het veteranenbestuur.
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Normen en waarden
Binnen de voetbalvereniging Molenschot vinden we het belangrijk om fatsoenlijk met elkaar
om te gaan. Een aantal jaren geleden is voor alle leden van voetbalvereniging Molenschot
daarom een gedragscode opgesteld. Hierbij willen we een aantal zaken benadrukken. Zaken
van alle dag, die wij normaal achten, maar toch belangrijk zijn om onder de aandacht te
brengen:
















houd ten alle tijden sportiviteit hoog in het vaandel;
respecteer beslissingen van begeleiding en arbitrage, onthoud je van commentaar;
heb respect voor anderen en andermans eigendom;
pesterijen, vandalisme en diefstal horen niet thuis bij onze vereniging;
sta open voor alle groepen,ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur en onthoud
je van discriminerend gedrag;
zorg met elkaar voor een plezierig en veilig sportklimaat;
Molenschot 1, de jeugd en pupillenleden geven elkaar de hand voor de wedstrijd om
elkaar een sportieve en fijne wedstrijd toe te wensen. Bij de overige teams wordt dit ook
aanbevolen om te doen.
na de wedstrijd wordt de tegenstander, scheidsrechter en grensrechters bedankt voor de
wedstrijd;
ben een goede gastheer voor de bezoekers;
spreek elkaar aan op ongewenst gedrag;
ben op wedstrijddagen op de aangegeven tijd aanwezig;
op trainingsavonden tijdig aanwezig zijn;
bij eventuele verhindering tijdig afmelden conform de geldende regels. Afmelden is
verplicht, maar laat je ploeggenoten niet zomaar in de kou staan!!;
al het afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken deponeren.
het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen in de
kleedkamers of elders op het sportpark

Het niet opvolgen of naleven van bovenstaande zaken zal tot gevolg hebben dat de speler:





wordt weggestuurd van de training;
wordt geschorst voor 1 of meerdere trainingen;
wordt geschorst voor 1 of meerdere wedstrijden;
opdracht krijgt tot het uitvoeren van een alternatieve straf.

Wanneer een speler tijdens een wedstrijd van v.v. Molenschot (officieel of vriendschappelijk)
een rode kaart krijgt dan is de speler automatisch (ook als deze niet doorgegeven wordt aan
de KNVB) geschorst voor de eerst volgende wedstrijd van zijn team. Tevens dient de speler
de kosten voor de rode kaart zelf te betalen. Een geschorste speler wordt NIET in KNVBwedstrijden van een lager elftal opgesteld. Dit staat los van de beoordeling door de KNVB.
Wanneer er sprake is van een ernstige overtreding zal de TC zich beraden over een
passende aanvullende straf.
Wanneer een lid geschorst wordt, zal door de TC de betrokken speler/ouders persoonlijk
geïnformeerd worden. Wanneer een lid geschorst wordt voor 1 of meer wedstrijden dan dient
hij/zij zich wel op de afgesproken tijd voor de wedstrijd te melden bij de leider. Als een
geschorste speler/speelster niet aanwezig is bij de desbetreffende wedstrijd, schuift de
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schorsing door naar de eerstvolgende wedstrijd waarbij hij/zij wel aanwezig is. Wij als
bestuur van v.v. Molenschot zijn trots op onze vereniging en dat willen we graag zo houden.
Wedstrijdinformatie
In de onderstaande tabel is te zien welke teams er in het aankomende seizoen uitkomen
voor v.v. Molenschot, met daarbij de voorkeurstijd voor de thuiswedstrijden. In verband met
de verdeling van de wedstrijden over de velden kan de daadwerkelijke aanvangstijd van de
thuiswedstrijden incidenteel verschillen van de voorkeurstijd:
Team

klasse

wedstrijddag

Voorkeurstijd
thuiswedstrijden

Molenschot 1

5e klasse B

Zondag

14.30 uur

Molenschot 2

5e klasse

Zondag

12.00 uur

Molenschot 3

5e klasse

Zondag

11.30 uur

Molenschot VR1

5e klasse

Zondag

11.00 uur

Molenschot
veteranen

recreatief

Zaterdag

15.00 uur

Molenschot
JO13-1

5e klasse

Zaterdag

10.30 uur

Molenschot
JO10-1

5e klasse

Zaterdag

10.00 uur

Molenschot
JO8-1

5e klasse

Zaterdag

9.00 uur

Ten aanzien van de wedstrijden zijn er de volgende zaken die je moet weten:







de tijdstippen van de thuis- en uitwedstrijden worden gepubliceerd op de website
www.vvmolenschot.nl. De vertrektijd voor uitwedstrijden wordt per elftal in overleg met
desbetreffende leider bepaald. In principe wordt uitgegaan van 1 uur voor de wedstrijd,
maar per team kunnen hier afwijkende afspraken over gemaakt worden. Voor VR1 geldt
75 minuten voor de wedstrijd. Voor JO13, JO10 en JO8, 45 minuten voor de wedstrijd
bij uitwedstrijden wordt er in principe gezamenlijk vanaf sportpark ’t Hoogeind vertrokken;
tijdens het deelnemen aan het verkeer houdt men zich aan de verkeersregels, ook de
snelheidsregels;
bij voorkeur rijd je samen naar de uitwedstrijd toe, wacht op elkaar op de parkeerplaats
en ga samen het sportpark op;
het wedstrijdtenue voor de senioren bestaande uit een shirt, een broek en kousen wordt
door de v.v. Molenschot op wedstrijddagen beschikbaar gesteld.
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het wedstrijdtenue voor de jeugd bestaande uit een shirt. Voor een broek (volledig zwart)
en kousen (blauw met wit) dient de jeugdspeler zelf te zorgen. Blauw-witte sokken zijn
onder andere verkrijgbaar bij Van Delft Sport in Dongen.
help met het dragen van de teamspullen (teamtas, ballen, waterzak);
alle jeugdspelers krijgen zoveel mogelijk een trainingspak van de club uitgereikt. Dit
trainingspak is voor wedstrijddagen en wordt in bruikleen gegeven, oftewel het blijft
eigendom van de club.
alle spelers vanaf JO13 hebben een digitale spelerspas. Wanneer de foto op de digitale
spelerspas verouderd raakt kan gevraagd worden een nieuwe digitale pasfoto in te
leveren bij de secretaris
er wordt een gezamenlijke warming-up gedaan;
het is niet toegestaan in de kleedlokalen, op het veld of in de kantine te roken.
het wordt aangeraden om altijd een volledig trainingspak mee naar de trainingen en
wedstrijden te nemen als de “R” in de maand is.
om vervelende blessures te voorkomen is het dragen van scheenbeschermers bij zowel
wedstrijden als trainingen altijd te adviseren. Het dragen van scheenbeschermers is
voor wedstrijden tevens verplicht gesteld door de K.N.V.B. Zonder scheenbeschermers
mag er niet gevoetbald worden
het bestuur stimuleert dat er na de trainingen en de wedstrijden gedoucht wordt. Wij
adviseren het gebruik van badslippers om uitglijden en het krijgen van voetschimmels te
voorkomen.
als vereniging voelen wij ons verantwoordelijk voor onze spelers:
- tijdens de wedstrijd.
- bij een uitwedstrijd een uur voor aanvang van de wedstrijd tot de terugkomst op ons
voetbalveld.
- bij thuiswedstrijden een half uur voor aanvang van de wedstrijd tot en met het douchen.

Trainingen
De trainingen voor de heren (selectie en overige senioren en veteranen) vinden plaats op:
-

dinsdagavond van 19.30 uur tot ca. 21.00 uur.
donderdagavond van 19.30 uur tot ca. 21.00 uur

De trainingen voor de vrouwen vinden plaats op:
-

woensdagavond van 19.30 uur tot ca. 21.00 uur.

De trainingen voor de jeugd vinden plaats op:





JO8 en JO10: dinsdagavond van 18.15 uur tot ca. 19.15 uur.
JO13: dinsdagavond om de week en iedere donderdagavond van 18.30 uur tot ca.
19.30 uur.

een jeugdspeler mag uiterlijk een kwartier voor de training aanwezig zijn. Als een speler
te vroeg aanwezig is, kan de trainer/trainster de desbetreffende speler uitsluiten van de
training. Spelers van JO10 en JO8 blijven tijdens de training dan aan de kant zitten;
vanaf de JO13 kunnen de spelers naar huis gestuurd worden.
na afloop van de training wordt eerst het materiaal verzameld en worden de ballen
geteld. Als er ballen ontbreken worden deze gezamenlijk gezocht. Als al het materiaal er
is dan is de training beëindigd en kun je naar de kleedkamers;
de speler die als laatste gedoucht is trekt met de trekker de kleedkamer droog.
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als vereniging voelen wij ons verantwoordelijk voor onze spelers vanaf een kwartier voor
aanvang van de training tot en met het douchen na afloop van de training.

De indeling van de kleedlokalen voor de trainingen wordt aan het begin van het seizoen per
email kenbaar gemaakt aan de leden en hangt ook op de deur van de kleedlokalen. In het
begin van het seizoen zullen de kleedkamers nog niet beschikbaar zijn in verband met het
renoveren van de kleedkamers.
Afmelden wedstrijden en trainingen
Indien verhinderd is afmelden voor wedstrijden en trainingen is verplicht. Voetbalvereniging
Molenschot vindt persoonlijk contact belangrijk. Afmelden daarom bij voorkeur door te bellen
met je leider/trainer of in een persoonlijk gesprek met je leider/trainer. Als dat lastig is dan
kan gebruik gemaakt worden van whats app of sms.
Afmelden dient als volgt te gebeuren:
-

-

bij voorkeur minimaal een week voor de desbetreffende wedstrijd afmelden bij je
leider, zodat we bij veel afmeldingen voor dinsdag 12.00 uur bij de KNVB kunnen
proberen uitstel van een wedstrijd aan te vragen. Werken, festiviteiten, andere
verplichtingen, e.d. zijn normaliter een week voor de wedstrijd wel bekend.
afmelden voor een wedstrijd dient uiterlijk 18.00 uur drie dagen voorafgaand aan
de wedstrijd telefonisch te gebeuren, tenzij dit anders wordt aangegeven, zodat er
tijdig indien nodig een vervanger gezocht kan worden.
door onvoorziene zaken, zoals bijv. ziekte bestaat de mogelijkheid om later af te
melden bij je trainer/leider.
afmelden voor trainingen graag minimaal de training voorafgaand aan de af te
melden training doorgeven aan de trainer.

Indien je af moet melden voor een wedstrijd van je team is het misschien wel mogelijk om bij
een ander team (veteranen bij de senioren en vice versa bijv.) mee te voetballen. Denk
hieraan en geef dit dan door aan je leider.
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Jaarkalender wedstrijden
Door de KNVB is de volgende jaarkalender gepubliceerd. Schema 12 Categorie A geldt voor
Molenschot 1, Schema 12 Categorie B geldt voor Molenschot VR1, 2 en 3. De volgende
kolom (O13 t/m O19) is voor Molenschot JO13 van toepassing en de laatste kolom geldt
voor Molenschot JO10 en JO8.

Voor de veteranen wordt de jaarkalender bepaald door de vereniging die de competitie
organiseert. De veteranenleden zijn hier separaat al over geïnformeerd.
Informatieboekje v.v. Molenschot, seizoen 2022-2023
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Deze jaarkalender wordt bewust vooraf meegegeven aan de leden. Je kunt daarin zien
wanneer het waarschijnlijk geen voetballen is (vrij, inhaal en Inh./Bek.). Probeer hier met het
plannen van weekendjes weg en/of vakanties een beetje rekening mee te houden. Je bent
tenslotte onderdeel van een team en daarbij is het van belang dat je er zoveel mogelijk bij
bent.
Afgelastingen
Vanwege uiteenlopende omstandigheden kunnen er voetbalwedstrijden gedurende het
seizoen afgelast worden. Er zijn verschillende manieren waarop de wedstrijden afgelast
kunnen worden. Het volledige afgelastingprotocol van v.v. Molenschot is weergegeven in de
bijlagen. Samengevat zijn de volgende afgelastingen te onderscheiden:
algehele afgelasting door de KNVB:
Op NOS teletekstpagina 603 kunnen algehele afgelastingen bekeken worden. Molenschot
speelt in de afdeling Zuid 1. Molenschot 1 behoort tot de A-categorie. Alle overige teams
vallen onder de B-categorie.
Bij een door de KNVB afgelaste wedstrijd wordt niemand persoonlijk benaderd, spelers
dienen dus zelf de afgelastingen op teletekst bij te houden.
afgelasting vanwege specifieke omstandigheden:
Naast een afgelasting door de KNVB is het ook mogelijk dat de consul van v.v. Molenschot de
thuiswedstrijden of trainingen afgelast of dat bij uitwedstrijden de tegenstander de wedstrijd afgelast.
Indien dit het geval is worden de spelers middels de leiders op de hoogte gebracht van de afgelasting.

Scheidsrechter worden
Om te kunnen voetballen is een scheidsrechter noodzakelijk, zonder een scheidsrechter kan
er niet gevoetbald worden. Om er voor te zorgen dat er bij iedere wedstrijd een
scheidsrechter aanwezig is hebben we een aantal clubscheidsrechters. De v.v. Molenschot
is altijd op zoek naar nieuwe aanvulling van het scheidsrechterskorps, dus wil je eens kijken
of het fluiten van een wedstrijd iets voor jou is, meld je dan bij de scheidsrechterscoördinator
of iemand van de technische commissie.
Het bestuur wil dat de scheidsrechters er netjes bijlopen en geeft scheidsrechterstenues in
bruikleen aan de eigen scheidsrechters. Het tenue blijft eigendom van de vereniging.
Interesse in gebruik kan kenbaar worden gemaakt bij de scheidsrechterscoördinator.
In basis komt iedereen in aanmerking om verenigingsscheidsrechter te worden. De
verenigingsscheidsrechter is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en staat voor
de taak om wedstrijden op een zodanige manier te leiden dat de spelers het spel met plezier
spelen, beleven en leren.
Als je interesse hebt om een scheidsrechterstraining/opleiding te volgen dan zijn er bij de
KNVB verschillende mogelijkheden waarbij de tijdsinspanning varieert van een tweetal
Informatieboekje v.v. Molenschot, seizoen 2022-2023
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avonden tot cursussen van 7 bijeenkomsten en proefwedstrijden (totale doorlooptijd ca. een
half jaar). De v.v. Molenschot betaalt alle kosten van de opleiding, onder voorwaarde dat de
kandidaat de opleiding afrondt met een certificaat/diploma.

Betalingsregeling disciplinaire straffen
Sportiviteit staat bij v.v. Molenschot hoog in het vaandel. Het voetbalspel kan echter met zich
meebrengen dat er door een scheidsrechter disciplinaire straffen uitgedeeld worden voor,
tijdens of na een wedstrijd. In het in bijlage “procesflow gele en rode kaarten” is te zien hoe
omgegaan wordt met disciplinaire straffen die uitgedeeld worden.
Zoals te zien is in het schema wordt er onderscheid gemaakt tussen gele en rode kaarten.
Voor een volledig overzicht van de disciplinaire straffen die uitgedeeld kunnen worden wordt
verwezen naar de tabel verderop in deze paragraaf.
De betalingsregeling betreffende de disciplinaire straffen is van toepassing op alle teams.
Afhankelijk van de code van de overtreding, oftewel de aard van de overtreding, wordt de
boete inclusief eventuele kosten voor een schorsing betaald door de vereniging of dient de
desbetreffende speler de boete te betalen. Onderstaande tabel laat zien wanneer de kosten
voor de speler of voor de vereniging zijn. Molenschot 1 speelt in de A-categorie. Alle andere
teams spelen in de B-categorie.
Het bestuur van de v.v. Molenschot behoudt zich het recht voor een speler die een rode
kaart ontvangt extra disciplinair te straffen.
Code

Spelbederf overtredingen

A-cat

1
2

Gele kaart
Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een
duidelijke scoringskans
Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
Beledigen
Bedreigen
Spuwen
Overige overtredingen begaan door teamofficials

Geel 10 min
Rood Rood

X*

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood

X
X
X
X
X
X

3
4
5
6
7
8

B-cat

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood

Boete te betalen
door bestrafte
persoon

* de boetes voor gele kaarten voor de A-categorie worden verrekend op basis van 25% voor
rekening van de speler/het elftal en 75% voor rekening van de vereniging. Afspraken over
moment van betaling worden gemaakt in overleg met de penningmeester.
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Excessieve overtredingen
Voor excessieve overtredingen heeft v.v. Molenschot een aparte richtlijn.
De volgende definitie wordt gehanteerd voor het begrip excessieve overtreding (individueel
en collectief):
a. Buitensporig fysiek geweld jegens een individu of meerdere individuen;
b. Ernstige bedreiging van een individu of meerdere individuen;
c. Raak spuwen van een individu of meerdere individuen, voor, gedurende, dan wel na de
wedstrijd.
Indien er sprake is van een excessieve overtreding op het het sportpark ’t Hoogeind, dan zal
het bestuur van de v.v. Molenschot de richtlijnen van de KNVB volgen conform de strafmaat
voor excessieve overtredingen zoals vermeld in de bijlage behorende bij artikel 25 lid 3 van
het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. Een strafmaat kan bijvoorbeeld zijn een
persoon voor een (langere) periode te schorsen, toegang tot het sportpark te ontzeggen of in
het uiterste: ontzetting uit het lidmaatschap van de v.v. Molenschot.

Accommodatie
De voetbalvereniging Molenschot beschikt over een prachtige accommodatie met 4
kleedlokalen, een scheidsrechtersruimte, 2 goede natuurlijke voetbalvelden en een
oefenhoek, een opslagruimte voor voetbalmaterialen, een verharde parkeerplaats en een
gezellige kantine. Met behulp van vele vrijwilligers is er door de jaren heen (en nog
steeds) heel hard gewerkt om dit sportpark mooi te houden. Op dit moment worden de
kleedkamers en scheidsrechtersruimte gerenoveerd. Dit is hopelijk aan het begin van de
competities, eind september, gereed. Met recht kan gezegd worden dat Sportpark 't
Hoogeind gevormd is door de saamhorigheid onder de Molenschotters, een
accommodatie waar we enorm trots op zijn.
Om dit zo te houden wordt aan alle teams gevraagd om na de training en de wedstrijden hun
eigen kleedlokaal droog te trekken met de trekker die in ieder kleedlokaal te vinden is. Zo
heeft het volgende team weer een droog en net kleedlokaal.

Kantine
De kantine wordt gerund door vrijwilligers, dus graag respect voor deze vrijwilligers. Heb je
op- of aanmerkingen of verbetersuggesties, neem dan contact op met de kantinebeheerder:
Mieke Boemaars (telefoon 06 – 17 90 94 06).
Het assortiment in de kantine bestaat uit diverse sport-, fris- en zwak alcoholische dranken
en enkele dranken speciaal geschikt voor jonge kinderen. Daarnaast is de keuken geopend
om de honger na het sporten te stillen.
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De openings- en sluitingstijden zijn afhankelijk van de wedstrijden die gespeeld worden. Het
kantinepersoneel bepaald zelf de openings- en sluitingstijden, maar uiterlijk:
-

Dinsdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag

21.00 uur tot 00.00 uur
21.00 uur tot 00.00 uur
09.00 uur tot 19.00 uur
09.00 uur tot 20.00 uur

Huis- en gedragsregels over alcohol in sportkantine V.V. Molenschot
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de
kantine of elders op het terrein van de vereniging.
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders
(bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
Uitzonderingen kunnen worden gemaakt door de leiders, bijvoorbeeld bij een
kampioenschap.
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die jonger zijn dan 18 jaar of aan
personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage
alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van
alcoholhoudende drank worden geweigerd.
5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst,
indien dat hun functioneren negatief beïnvloed.
6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en
“rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
8. Consumpties uitsluitend à contant.

Activiteiten
De voetbalvereniging Molenschot is in de eerste plaats gericht op het voetballen, maar v.v.
Molenschot is meer dan voetbal alleen. Naast de wedstrijden worden er diverse andere
activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie jeugd en de activiteitencommissie
senioren. Voor de jeugdleden worden er voor alle elftallen rondom sinterklaas activiteiten
georganiseerd en als afsluiting van het seizoen wordt er normaliter een groots jeugdkamp
georganiseerd.
Voor de mannen senioren is er iedere eerste donderdag van de maand de clubavond. Voor
de vrouwen senioren is de clubavond de laatste woensdag van de maand. Kom zeker eens
een keer kijken op deze clubavonden. Daarnaast wordt er rondom de wedstrijden van de
senioren 2 a 3 keer per jaar door de activiteitencommissie iets georganiseerd met iedere
keer weer een verassend thema en/of artiest, en ook de nieuwjaarsreceptie is ieder jaar
weer een gezellig, goed begin van het nieuwe jaar.
De veteranen hebben ook hun eigen activiteiten zoals het jaarlijks terugkerende dart-toernooi
en de 2-jaarlijkse veteranen feestavond. Kortom naast het voetballen zijn er ook diverse
leuke andere activiteiten. Heb je suggesties voor een leuke activiteit of wil je actief bijdragen
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aan één van de activiteiten, stuur dan een mailtje naar de activiteitencommissie:
activiteiten@vvmolenschot.nl.

Supportersclub v.v. Molenschot
Op 13 december 1994 is de supportersclub van v.v. Molenschot opgericht. De
supportersclub draagt v.v. Molenschot een zeer warm hart toe. Ieder jaar worden kunnen
door de extra financiële bijdrage van de supportersclub extra activiteiten voor de jeugdleden
en de vrijwilligers gerealiseerd worden. Daarnaast organiseert het bestuur van de
supportersclub door het jaar heen diverse activiteiten voor zijn leden, zoals de maandelijkse
kaartavonden (iedere tweede vrijdag van de maand tussen oktober en april), het golftoernooi
op 1e pinksterdag, het tafelvoetbaltoernooi, het forelvissen en het jeu de boules toernooi.
Voor maar € 10,- per jaar ben je lid van de supportersclub. Om lid te worden of voor meer
informatie mail het bestuur van de supportersclub via supportersclub@vvmolenschot.nl .

Sponsoring
De voetbalvereniging kan op diverse manieren worden gesponsord. Zo zijn er verschillende
sponsormogelijkheden, zoals: een bordsponsoring, een elftalsponsoring (als er een elftal
beschikbaar is), materiaalsponsoring, maar ook een advertentie in het Molenschot Varia is
mogelijk.
10 bonnen-actie:
Als u als lid zorgt voor een nieuwe bordsponsor dan krijgt u 10 consumptiebonnen, dus weet
u een mogelijke sponsor vraag hem of hij geïnteresseerd is. De kosten voor een
sponsorbord zijn zeer reëel en zijn te bekijken op onze website. Bent u geïnteresseerd
geraakt of wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar: sponsoring@vvmolenschot.nl en
de leden van de sponsorcommissie nemen contact met u op.

Vrijwilligers
Eén van de belangrijkste kenmerken van een vereniging is dat de leden zich vrijwillig
inzetten om diverse zaken te regelen voor andere leden. De voetbalvereniging mag zich
gelukkig prijzen met de huidige vrijwilligers dat zich wekelijks inzetten voor onze
voetbalvereniging, maar wilt u ook uw steentje bijdragen aan onze vereniging informeer dan
naar de mogelijkheden bij één van de bestuursleden, het veteranenbestuur of kijk eens op
onze vrijwilligersdatabase op onze website. Onder “over v.v. Molenschot” en dan
“vrijwilligers” vind je een totaal overzicht van activiteiten waar we nog vrijwilligers voor
zoeken. Je kunt ook een mailtje sturen naar info@vvmolenschot.nl. Er zijn diverse
vrijwilligersfuncties beschikbaar, dus er zit vast iets voor u bij.
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Bijlagen
- Afgelastingsprotocol v.v. Molenschot
- Ouders langs de lijn, fijn dat ze er zijn, maar …
- Procesflow gele en rode kaarten
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Afgelastingsprotocol V.V. Molenschot

Vanwege uiteenlopende omstandigheden kunnen er voetbalwedstrijden en trainingen afgelast
worden. In dit beknopte schrijven wordt duidelijkheid verschaft op de manier waarop met
afgelaste wedstrijden en trainingen omgegaan wordt binnen de V.V. Molenschot.
Om eventuele irritaties bij verschillende personen te voorkomen wordt benadrukt dat het van
groot belang is dat dit protocol volledig wordt nageleefd.

A.

wedstrijden

algehele afgelasting KNVB:
1.

op teletekstpagina 603 kunnen algehele afgelastingen bekeken worden. Bij
een door de KNVB afgelaste wedstrijd wordt niemand persoonlijk benaderd.
Bij een algehele afgelasting zijn de wedstrijden van de veteranen maar ook
vriendschappelijke wedstrijden automatisch ook afgelast.

afgelasting vanwege specifieke veldomstandigheden V.V. Molenschot:
1.

bij slecht weer wordt het veld gekeurd door de consul (Christ Kerremans)

2.

bij afgelasting informeert de consul het wedstrijdsecretariaat

3.

het desbetreffende wedstrijdsecretariaat informeert:

4.

1 leider/trainer van het desbetreffende elftal
de tegenstander
de door de KNVB aangewezen scheidsrechter, rapporteur (info via de consul) of
de eigen scheidsrechter
de secretaris, zodat deze de afgelasting door kan geven aan de KNVB
de leidinggevende van het kantinepersoneel (Mieke Boemaars)
de leider/trainer van het elftal informeert vervolgens:
-

-

zijn medebegeleiders en verzorgers
zijn spelers
een eventuele (vaste) vlagger

Informatieboekje v.v. Molenschot, seizoen 2022-2023

18

ander soort van afgelastingen:
Bij ander soort afgelastingen wordt het wedstrijdsecretariaat geïnformeerd. Vervolgens worden
vanaf punt 3. de verschillende personen op dezelfde manier op de hoogte gebracht.

B.

trainingen

afgelasting vanwege specifieke veldomstandigheden V.V. Molenschot:
Bij zeer slecht weer is het mogelijk dat de technische commissie in samenspraak met de consul
beslist dat de trainingen niet door kunnen gaan om schade aan het veld te voorkomen. In dit
geval zal de consul uiteindelijk de definitieve beslissing nemen en dienen de volgende stappen
gevolgd te worden:
1.

bij afgelasting van de trainingen informeert Joppe Leenaars bij de senioren de
hoofdtrainer, en bij de jeugd de desbetreffende trainer

2.

de trainers informeren vervolgens de spelers. Dit kan op verschillende manieren
gebeuren (email, sms, telefoon(lijst). Aan het begin van het seizoen wordt per elftal
afgesproken hoe omgegaan wordt met afgelastingen van trainingen.

Wanneer een trainer zelf de training niet door wil laten gaan vanwege de slechte
weersomstandigheden of om een andere reden, dient hij vooraf overleg te voeren de voorzitter
van de TC Marcel van Ham. Wanneer door de consul de trainingen afgelast worden hebben de
trainers altijd nog wel de mogelijkheid om toch te trainen, maar dan wel uitsluitend op het kleine
veldje aan de Broekstraat.
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