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1 Algemeen 

1.1 Voorwoord 
Dit informatieboekje is voor alle leden en met name voor nieuwe leden een kennismaking met allerlei 
regelingen, afspraken en personen. Het is de bedoeling, dat zij hierdoor eerder thuis zijn in onze vereniging. 
Daarnaast kunnen de medewerkers en andere leden hierin een groot aantal zaken terugvinden, die zij af en 
toe nodig hebben om hun geheugen op te frissen. Een kennismaking en een naslagwerkje dus. 
 
Suggesties voor aanvullingen en wijzigingen zijn altijd welkom.  
 
Belangrijke wijzigingen die in de loop van het seizoen optreden, worden onder andere bekend gemaakt via de 
website, ‘t klökske, facebook (openbare site van SV Kronenberg) en via de mail. Daarnaast willen we iedere 
maand een nieuwsbrief verspreiden via de mail en als A4 in de kantine.  
 
Wij vertrouwen erop, dat dit informatieboekje een nuttige rol vervult in het functioneren van onze 
vereniging. 
 

1.2 Historie 
De voetbalvereniging werd opgericht op 25 juni 1932. Hiervoor bestond er al ca. 5 jaar een “wilde 
voetbalclub”, die onder de naam ORANJE van tijd tot tijd activiteiten ondernam. Ook toen was het club-
tenue al oranje/wit. De 1e voorzitter was Thom Mennen en 1e secretaris werd Jan Kurvers. 
De naam van de voetbalclub was RKVV Kronenberg. 
Na de oorlog werd een nieuw bestuur gekozen: J. Kurvers (voorzitter), W. Philipsen, H. Sijbers, P. Huys 
en H. Bolderdijk. Contributie f. 3.60 per jaar. In 1954 komt W. Janssen in het bestuur.  
Op 23 oktober 1955 wordt het nieuwe terrein in gebruik genomen.  
In 1958 wordt pastoor Naus de geestelijk-adviseur. In 1963 wordt weer een nieuw bestuur gekozen met o.a. 
W. Janssen (voorzitter), P. Aerts (secr.), A. v.d. Hulst en J. Billekens. Op zondag 14 augustus 1966 wordt het 
huidige sportpark met veel feestvertoon in gebruik genomen. 
Op 26 augustus 1971 wordt een speciale vergadering belegd van de drie Kronenbergse verenigingen 
(voetbal-volleybal-beugelen) en na stemming is de fusie een feit.  
Zo ontstaat   ”SPORTVERENIGING KRONENBERG ”. 
Opmerkelijk is dat J. Kurvers en ook W. Janssen zeer lange tijd een bestuurlijke functie hebben vervuld. 
J. Kurvers was zelfs 22 jaar voorzitter, terwijl hij ook nog eens 26 jaar als scheidsrechter in touw is geweest. 
Ook W. Janssen heeft zich in het verleden zeer verdienstelijk gemaakt, naast bestuurslid verder ook o.a. tot 
2003  als jeugdleider.  
De jeugdafdeling werd opgericht op 28 augustus 1963 onder de naam RKVV Kronenberg. Het eerste 
jeugdbestuur bestond uit: A. Kurvers (voorzitter), J. Trines (secretaris), P. Droog en Chr. Nellen 
(bestuursleden) en toezichthoudend lid: P. Aerts. Het ledenaantal was 30 en de contributie was f. 2,40 per 
jaar (1963/1964). 

1.3 Doelstelling 
 
De vereniging SV Kronenberg afd. voetbal is er van en voor de leden. 
De vereniging is erop gericht de leden zo goed en plezierig mogelijk te laten voetballen in een optimale 
onderlinge verstandhouding, met zorg om het geestelijk en lichamelijk welzijn van de leden, van leden van 
andere verenigingen en officials in het algemeen en van de jeugd in het bijzonder. 
De vereniging staat in principe open voor iedereen. 
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2 Organisatie 

2.1 SV Kronenberg 
 
SV Kronenberg bestaat uit 3 afdelingen:  

• Beugelen 
• Volleybal 
• Voetbal 

 

2.2 Dagelijks bestuur SV Kronenberg 
 
Functie Naam Telefoon E-mail adres 
Voorzitter Ger Hoogers 077-4672511 gerhoogers@home.nl 
Secretaris Henk Selen 077-3744510 henkselen@hotmail.com 
Penningmeester ………………   
Afgevaardigde ODL Arie Sikkes   
Afgevaardigde Setpoint Jack Janssen   
Afgevaardigde afd Voetbal Theo Herreats 077-4673522 Theo.herraets@gmail.com 

 

2.3 Bankrelatie 
Rabobank Horst Venray rekeningnr. NL33 RABO 01472.92.603. 
 

2.4 Sponsoring 
Onze vereniging kent vele sponsoren, zowel bord- als shirt-sponsoren.  
 
Alle contacten lopen via de sponsorcommissie t.w. 

• Harry Hoogers  
• Rob Hofmans    
• Jan Maas 
• Johan Engels 

  
E-mail: sponsoring@svkronenberg.nl 
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2.5 Bestuur SV Kronenberg afdeling voetbal 
Naam Telefoon E-mail adres Functie / Taken 
Theo Herreats 06-53302821 Theo.herraets@gmail.com Voorzitter. 
Stork Vermeulen 06-19537067 Voetbal.secretariaat@svkronenberg.nl Secretaris. 
Xander Engels 06-14639554 Voetbal.jeugd@svkronenberg.nl Wedstrijdsecretariaat 

Jeugdsecretariaat. 
Dre Reinders 06-13130498 drereinders@gmail.com PR. 
Johan Engels 06-30230830 Engels.johan@gmail.com Sportpark / Financiën 
Harry Hoogers 06-51613842 H.hoogers@yahoo.com TC Jeugd / Sponsoring 
Het is ook mogelijk om als aspirant bestuurslid mee te draaien binnen het bestuur. Een aspirant bestuurslid 
zal tijdens de eerst volgende ledenvergadering gekozen moeten worden om tot het bestuur toe te mogen 
treden.  
 
Secretariaat 
Stork Vermeulen 
Meerweg 14 
5976  Kronenberg 
tel: 077-3988379 – mobiel: 06 19 53 70 67 
e-mail: voetbal.secretariaat@svkronenberg.nl 

Jeugdwedstrijdsecretariaat  
Xander Engels 
De Hees 73a 
5976 NH Kronenberg 
tel: 077-4673118 – mobiel: 06 14 63 9554 
e-mail: voetbal.jeugd@svkronenberg.nl  

2.6 Bestuursvergaderingen Afd. voetbal 
Het bestuur vergadert op de 1e vrijdag van de maand om 21.00 uur. 

2.7 K.N.V.B. 
SV Kronenberg, afd. Voetbal is aangesloten bij de K.N.V.B. 
Kronenberg valt onder regio 3 van het DISTRICT ZUID II.  
Het verenigingsnummer bij de K.N.V.B. is BBJS-486. 
De gegevens van de leden worden opgenomen in de administratie van de  K.N.V.B. 

2.8 Verdere medewerkers 
wedst.l.senioren tel. rel.nr.knvb 
Hans Jacobs 077-4673211    BSWQ12L 
Jeu Verhaegh 077-4673034    BSWR373 
Bert Philipsen 077-4674170    BSWR19X 
Jos Peeters 077-4673044    BBKF54F                             
Rob van Lier 077-4673433 BSWR82D 
Jan Philipsen 077-4671850   BSWR17V                 
Grad Janssen 077-4673826    BSWR10Y        
 
Terreinteam tel.  
Grad Janssen 077-4673826 
Hans Jacobs  077-4673211 
Piet Verstegen 077-4671550 
Piet Vullinghs 077-3744308 
 
Terreinconsul tel.  
Hans Jacobs                                          077-4673211 
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Klusteam tel. 
Hay Kallen  
Ger Lenders  
Jac van Enckevort  
 
Sportmasseur tel. 
Ton Mulders  077-4673744 

 

2.9 Contact personen Kantine 
Naam tel.  
Hubert van den Beuken 
Peter Rubie 

06-23356176 
06-23562043 

Contact persoon kantine diensten 
zondag + Bestellingen 

 
De kantine is in principe geopend: 

• op zondag, dinsdag en vrijdag; bij wedstrijden en na senioren-trainingen. 
     op zaterdag tijdens en na de jeugd-wedstrijden. 

 
Op zondagen en door de week wordt de kantine dienst ingevuld door een team van vrijwilligers. 
Op zaterdag, tijdens activiteiten voor de jeugd, worden kantine diensten door de ouders van de jeugdleden 
ingevuld. Hiervoor wordt bij aanvang van het seizoen een werkrooster rondgedeeld.  
 

2.10  Commissies 
Op dit moment zijn de volgende commissies actief: 
 
Commissie Kantine 
Ton Janssen, Hubert van de Beuken, Ger Hoogers, Carla Louwers, Dré Reinders 
 
Commissie aktiviteiten 

Frank Camps, Niels Maes, Eric Louwers, Anne Jenniskens, Koen Jacobs, Johan Engels. 
 

Commissie jeugd activiteiten/WSA: 
Joep Trienekens, Simon Hoex, Roy Reinders, Stan Boots, Jimmy leijsten, Bart Mulders, Paul Janssen, 
Sonja van de Goor, Lidwien Philipsen, Theo Herraets. 

 
Commissie Paul Verhaegh Penaltybokaal 

Jeu Verhaegh, Jos Hoogers, Maurice Bouten, Simon Hoex, Rowell Versleijen, Yvonne Aerts, Pieter 
van de Goor, Theo Herraets 

 
Commissie PR & Communicatie: 

    Xander Engels, Bart Jacobs, Dré Reinders, Joep Gubbels. 
 

Commissie 6X6: 
Dre Reinders, Jan Huijs, John Nellen, Ger Janssen (Sparta). 

 
Commissie materialen: 

Jos Engels, Kasper Weling, Jac Reinders, Johan Engels. 
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Terreincommissie: 

Gerard Janssen,  Piet Vullinghs, Piet Verstegen, Hans Jacobs, Luuk Jenniskens, Ger Lenders, Jac van 
Enckevort, Giel Vullinghs,. 
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3 SV Kronenberg Voetbal, Senioren 
De seniorenafdeling voetbal bestaat uit 3 teams en sinds dit seizoen een 7x7 team (35+) met in totaal rond 65 
leden. Het 1e team uitgebreid met een aantal spelers van het 2e team vormen de selectie en trainen 2 x per 
week. Op vrijdagavond trainen alle teams. De ambitie is om met het 1e team in het linkerrijtje van de 5e 
klasse te spelen en altijd mee te doen om het kampioenschap en/of periodetitel. Maar net zoals voor de 
overige teams staat plezier in het spel voorop.  

3.1 Technische Commissie 
Er is sinds dit seizoen één TC actief die zowel de voetbaltechnische zaken van de jeugd als de senioren 
bespreekt. De individuele leden hebben ieder een afzonderlijk taakgebied, maar gezamenlijk dienen we 
hetzelfde belang: spelers met plezier laten voetballen.  
Naast de aandacht voor de jeugd (zie hoofdstuk 4) wordt er veel aandacht besteed aan de instroom van de A-
junioren bij de senioren. Deze spelers zijn al meerdere jaren actief in de combinatieteams en willen we weer 
graag op het juiste niveau en plezier laten instromen bij de senioren. Vanaf de winterstop worden A-speler 
regelmatig gevraagd om mee te gaan met één van de senioren teams. Op deze manier leren ze de teams beter 
kennen en zal de overgang veel eenvoudiger zijn. 
De indeling van de selectiespelers wordt besproken met de hoofdtrainer en de overige teams met de 
respectievelijke trainers. Zoals gezegd staat voetbalplezier voorop, maar in een kleine vereniging als SV 
Kronenberg moeten we elkaar ook helpen om iedere week met representatieve teams op het veld te kunnen 
staan. 
Naam Functie Telefoon E-mail adres 
Theo Herreats Voorzitter 06-53302821 Theo.herraets@gmail.com 
Frans van Dinther Senioren 06-55915366 Fransvdinther@hotmail.com 
Harry Hoogers Jeugd (A/B) 06-51613842 h.hoogers@yahoo.com 
Ed Claessens Jeugd (C/D) 06-21517416 edclaassens@kpnmail.nl 
Geert Philipsen Jeugd (E/F) 06-53875933 geertphilipsen@hotmail.com 
 

3.2 leid(st)ers en trainers 
Team Naam tel rel.nr.knvb 
1e elftal Wilgert Janssen 06-45202801 BTCV081 
 Rene Hoogers 06-15180702 BSWR03K 
 Rob Mulders 06-55532196 FKNB24M 
 Peter Manders 06-54215124 FPFM134 
 Dennis Appeldoorn 06-15830836 FGSQ44Q 
2e elftal Jac Reijnders 06-44846474 BSWR07O 
 Jos Raedts 06-15515378 BSWR04L 
 Luuk Jenniskens 06-30194074 FKMK38X 
3e elftal John Nellen  BSWR513 
    
35+ team Jan Maas. 06-10484347 BSWQ220 
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4 SV Kronenberg Voetbal, Jeugd 
 
De jeugdafdeling is de basis van onze vereniging. Hier willen wij jonge kinderen uit Kronenberg en 
Evertsoord kennis laten maken met een leuke sport. Een sport die als basis kan dienen voor andere (team) 
sporten. De (mini) F en E spelers spelen met hun leeftijdgenoten in de Kronenberg. Dit is een belangrijk 
uitgangspunt voor onze jeugdopleiding, want op deze manier geven we alle kinderen de kans om te sporten in 
de Kronenberg. De competitiewedstrijden worden gezamenlijk thuis gespeeld, zodat we niet alleen de 
kantine optimaal bezetten, maar ook een leuke zaterdagmorgen sfeer hebben. In de F en E staan spelplezier 
voorop en wordt er met de beschikbare spelers op het op dan moment haalbare niveau gepresteerd. Hiervoor 
wordt met de indeling van het nieuwe seizoen nadrukkelijk rekening gehouden en dit wordt met de KNVB 
gecommuniceerd. 
Vanaf de D zijn alle jeugdteams onderdeel van de samenwerking met Sparta’18. Hierin wordt de 
samenwerking zo breed mogelijk ingevuld, zowel op het gebied van het technisch kader en deelname in 
jeugdcommissies. De indeling van de spelers in de combinatie is prestatief, d.w.z. de spelers die de 
capaciteiten hebben, ongeacht de vereniging, spelen in de stadaard teams. In de samenwerking is het streven 
om met alle standaard teams op hoofdklasse niveau te presteren. Het belang van de samenwerking is 
duidelijk. Voor de spelers is er de mogelijkheid om op het gewenste niveau te spelen en aan het einde van de 
jeugdopleiding komen spelers weer beschikbaar voor de senioren van de eigen vereniging. In de A leeftijd 
geeft ons dit de mogelijkheid om spelers al met de senioren mee te laten spelen en op die manier (weer) 
kennis te laten maken met de vereniging. 
Voor de jeugdopleiding is verdere informatie te vinden in het technisch beleidsplan van Sparta’18 dat in 2015 
is vernieuwd en wat voor ons eveneens de basis is. 

4.1 Jeugd Technische Commissie 
In de technische commissie (zie 3.1) is eveneens de afdeling jeugd vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er twee 
leden van de Technische Commissie lid van de TC samenwerking. In deze laatste TC wordt periodiek 
overleg gevoerd tussen de jeugdafdeling van Sparta’18 en SV Kronenberg. Daarnaast hebben deze twee TC 
leden (1 voor de A/B en 1 voor de C/D) regelmatig (informeel) overleg met hun collega’s bij Sparta’18. Het 
TC lid voor de E/F is verantwoordelijk voor de trainers en leiders in de Kronenberg. Voorafgaand aan de 
jeugdleidersvergadering zal er worden overlegd met de hoofdtrainers van de verschillende E en F teams.  
 

4.2 W.S.A. (Winter Stop Activiteiten) commissie 
De WSA commissie organiseert diverse aktiviteiten voor de SV-jeugd  die tijdens de winterstop (dec-feb) en 
einde van het seizoen (mei) worden gehouden. De naam WSA is een begrip geworden en dekt niet mee de 
hele lading. Voorbeelden hiervan zijn spellenochtend voor de F en E spelers en een ludieke avond voor de D-
B jeugd, Sinterklaas voor de F en E spelers en de slottraining. De commissie wordt gevormd door jonge 
senioren en A spelers en voor bijv. de Sinterklaas actie door ouders van de pupillen. De WSA aktiviteiten 
worden elk jaar weer goed gewaardeerd door de jeugd.  
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4.3 Trainingsoverzicht Jeugd 
Team Trainings avonden Veld training Aanvang 

thuiswedstrijd 
Wedstrijd 
Veld 

E1 Ma 18.45 – 20.00 uur 
Do 18.45 – 20.00 uur 

B-veld 10:30 Hoofdveld 

F1 Wo 18.30-19.30 Oefenhoek 9:30 Hoofdveld 
F2 Wo 18.30-19.30 Oefenhoek 10:30 Hoofdveld 
 
De spelers van de F, E en D noemen we pupillen. Binnen deze leeftijdsgroep ligt het accent op technische 
rijping en ontwikkeling. De spelers van de C, B en A noemen we junioren. Hier ligt het accent op tactische 
rijping en ontwikkeling. De leeftijd indeling is ter indicatie. Door middel van dispensatie kan hier van 
afgeweken worden.  
Voor de actuele trainingstijden en samenstelling van de teams wordt verwezen naar de sites van SV 
Kronenberg en Sparta’18. 
 

4.4 Pupillen- en junioren scheidsrechter 
Om het respect voor tegenstanders, scheidsrechters en medespelers te benadrukken (zie ook ‘de waardevolle 
club’) en de kennis van spelregels te verhogen  worden opleidingen tot scheidsrechter van (jeugd-) spelers 
gestimuleerd.  
 
Jeugdspelers vanaf ongeveer 14 jaar kunnen deelnemen (2 avonden) aan een opleiding ‘pupillen-
scheidsrechter’, waarna deze scheidsrechters wedstrijden 7 tegen 7 (E-teams) mogen leiden. Vervolg 
opleidingen tot ‘junioren scheidsrechter’of ‘scheidsrechter’ kunnen daarnaast gevolgd worden. 
 
Naam Adres Tel. Rel. nr. 

KNVB 
Rob v. Lier Meerweg 41 077-4673433 BSWR82D 
Peter Philipsen de Wilg 3 077-4674220 BSWR21S 
Bert Philipsen Venweg  077-4674170    BSWR19X 
Jan Philipsen        Venweg 11 077-4671850 BSWR17V 
Bert Alards Peelstraat 50 077-4641460 FKPG759 
Grad Janssen Blaktdijk 15 077-4673826 BSWR10Y 
Frans v/d Munckhof Kievitweg 4 077-4671201 FYQR50K 
 
Alle seniorenleden die zijn ingedeeld om wedstrijden te fluiten hebben hiervan een schema ontvangen, dit 
schema hangt ook op het publicatiebord in de kantine van SV Kronenberg. 
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4.5 Samenwerking met Sparta’18 
Sinds het seizoen 1996-1997 bestaat er een samenwerking met voetbalvereniging Sparta’18 in Sevenum. 
Deze samenwerking betreft de A/B/C en D-teams. Alhoewel de samenwerking is ontstaan uit nood door 
gebrek aan leden in deze leeftijdscategorieën wordt bij de huidige samenwerking duidelijk meer de nadruk 
gelegd op het verhogen van de voetbalkwaliteiten van de spelers van beide verenigingen. Door de 
samenwerking zijn we in staat om het onderlinge niveau verschil in een team te verminderen en hierdoor dus 
voor de spelers een beter voetballeerklimaat te creëren.  
De leden die in een combinatie team spelen blijven lid van hun moeder vereniging en zullen na de jeugd ook 
doorstromen naar de senioren afdeling van de moeder vereniging.  

4.6 Jeugdleid(st)ersvergaderingen 
Deze worden meestal gehouden in augustus (voor aanvang najaarsreeks), 
in december (na de najaarsreeks en voor de winterstopactivieiten) en in mei (na de voorjaarsreek.) En 
uiteraard wanneer er belangrijke onderwerpen zijn, waardoor het noodzakelijk is een vergadering te 
beleggen. 
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die voor de volgende vergadering  aan elk kaderlid verstrekt 
worden. 
De communicatie geschiedt ten alle tijden via e-mail, indien iemand van het jeugdkader geen email tot 
zijn/haar beschikking heeft graag even melden aan de jeugdvoorzitter. 

4.7 aktiviteitenkalender jeugdvoetbal 
Datum Omschrijving aktiviteit 
juli/begin augustus Bekendmaking teamindeling spelers, trainings 

tijden, trainers/leid(st)ers. 
laatste week bouwvak vakantie Voetbalweek (Sevenum) 
vanaf begin augustus Aanvang trainingen 
begin september Bekerwedstrijden / zwaluwen toernooien 
begin september Aanvang competitie / najaarscompetitie 
begin december – half februari Winterstop aktiviteiten 
begin december – half februari Gymzaal + vriendjestraining 
eind december Eigen toernooi junioren/senioren  
februari Aanvang voorjaarscompetitie/vervolg competitie 
begin mei Einde competitie 
mei Paul Verhaegh Penaltybokaal 
mei – juni Deelname aan toernooien 
mei - juni Slottraining 
vanaf ongeveer Pinksteren Zomerstop tot begin augustus 
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5 Regelingen 

5.1 Aan/Afmelding en adreswijziging 
Nieuwe leden kunnen uitsluitend aangemeld worden bij de secretaris middels een aanmeldingsformulier.  
Afmelden kan alleen middels een afmeld formulier bij de secretaris. 
Bij afmeldingen op of na 1 juni wordt de KNVB afdracht in rekening gebracht.  
Betreffende formulieren zijn op de website, onder informatie, te vinden.  

5.2 Contributie seizoen 2015-2016 
Groep Leeftijd Opmerking Contributie 
Mini’s 5-6 Geboren op of na 1-1-2009 t/m 31-12-2010 62,-- 
F-pupillen 7-8 Geboren op of na 1-1-2007 t/m 31-12-2008 62,-- 
E-pupillen 9-10 Geboren op of na 1-1-2005 t/m 31-12-2006 62,-- 
D-pupillen 11-12 Geboren op of na 1-1-2003 t/m 31-12-2004 78,-- 
C-junioren 13-14 Geboren op of na 1-1-2001 t/m 31-12-2002 87,-- 
B-junioren 15-16 Geboren op of na 1-1-1999 t/m 31-12-2000 97,-- 
A-junioren 17-18 Geboren op of na 1-1-1997 t/m 31-12-1998 97,-- 
Senioren  Geboren voor 1-1-1997 131,-- 
Reserve leden  Maximaal 9 wedstrijden per seizoen 40,-- 
35+/45+ leden (7X7)  Voorjaars- en najaarsreeks 55,-- 
 
 
Nieuwe F en E – leden (tot 10 jaar) ½ jaar vrij van contributie 
Contributie wordt via een automatische incasso geïnd. 
 
Contributie restitutie regeling: 
Binnen de SV Kronenberg afdeling Voetbal hebben we een regeling dat er onder bepaalde (door het bestuur 
bepaalde) voorwaarden een restitutie van contributie kan plaats vinden. Restitutie formulieren dienen voor 
een bepaalde datum (bekend gemaakt in ‘t Klokske en op de website) ingevuld bij onze secretaris ingeleverd 
te worden. 
Restitutie geldt voor onderstaande voorwaarden: 

• actief spelend lid is als jeugd leider actief: 50% van de SV contributie  (exclusief de KNVB afdracht) 
• langdurige blessure waarbij er minder dan 50% van de wedstrijden is gespeeld: 50%  van de SV 

contributie (exclusief de KNVB afdracht) 
• stage/studie in het buitenland waarbij er minder dan 50% van de wedstrijden is gespeeld: 50%  van de 

SV contributie (exclusief de KNVB afdracht) 
• niet genoemde redenen worden individueel door het voetbal bestuur beoordeeld. 

KNVB afdracht is € 30,00 

5.3 Wedstrijdkleding 
Shirt:  Oranje shirt 
Broek:  Witte broek 
Sokken: Oranje sokken. 
Voetbalschoenen naar eigen keuze. Scheenbeschermers zijn verplicht voor alle elftallen. 

5.4 De Waardevolle Club en het Gedragsconvenant 
Om te benadrukken dat de vereniging veel waarde hecht aan normen en waarden en dit ook uit gedragen wil 
zien door de leden ondersteunt SV Kronenberg afd. Voetbal de initiatieven ‘de waardevolle club’ en ‘het 
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gedragsconvenant’. De deelnemende verenigingen hebben hierin afgesproken om respectvol met 
tegenstanders, scheidsrechters en medespelers om te gaan en de vastgelegde regels op een juiste wijze na te 
leven. Ook ouders of toeschouwers worden geacht deze initiatieven te ondersteunen en als zodanig 
bijvoorbeeld commentaar op beslissingen van scheidsrechters achterwege te laten.  
Als iedereen hieraan meewerkt kunnen wij zeggen “Wij zijn een waarde(n)volle club” 

5.5 Verzekering 
Ieder betalend lid van de SV Kronenberg afd voetbal is automatisch lid van de KNVB en zijn dan aanvullend 
W.A. verzekerd tegen ongevallen van, naar en tijdens verenigingsaktiviteiten, inclusief uitstapjes, toernooien 
en kampen. In voorkomende gevallen kan hierop een beroep gedaan worden via onze secretaris. 
Disclaimer: Ten gevolge van wijzigingen door de KNVB kan dit in de toekomst anders zijn. 

5.6 Opleidingen 
De vereniging laat alle kaderleden zoveel mogelijk een opleiding volgen als dat nuttig is voor het werk dat zij 
bij de club verrichten. De kosten worden doorgaans geheel of gedeeltelijk door de vereniging betaald. 

5.7 Overschrijving 
Wie lid wil worden van een andere vereniging dient in de meeste gevallen  een overschrijving aan te vragen. 
Neem hiervoor contact op met  de secretaris. Als aan alle verplichtingen (m.n. contributie) is voldaan, stemt 
onze vereniging doorgaans in met de overschrijving.  
Meer informatie over overschrijvingen en de regels die hierbij gelden is te vinden op de KNVB website: 
www.knvb.nl. 

5.8 Mededelingen-borden 
• in de kantine op sportpark “De Heesbergen” 
• ‘het bordje’ nabij de kerk in Kronenberg: mededelingen/programma van de jeugd en 

teamsamenstellingen  van de senioren. 

5.9 Media 
• Het verenigingsnieuws wordt elke week o.a. gepubliceerd via ’t Klökske, via internet op 

www.svkronenberg.nl en facebook: SV Kronenberg. 
• Via internet www.svkronenberg.nl wordt ook verdere informatie verspreidt: o.a. competitiestanden, 

elftalfoto’s, competitie programma’s. 
• Nieuws  kan verstuurd worden naar e-mail adres:  pr@svkronenberg.nl 

5.10  Entreegeld 
Bij wedstrijden van het 1e team hebben de leden en vrijwilligers gratis toegang. 

5.11  Boetes 
Door de KNVB opgelegde geldboetes dienen door de betreffende personen te worden  betaald aan het 
bestuurslid voetbal die belast is met inning van deze boetes. 
Boetes worden na de winterstop en aan het begin van het volgende seizoen afgeschreven door middel van een 
automatische incasso. 

5.12  Afgelastingen 
Afgelastingen van trainingen of wedstrijden (vanwege slecht weer of buitengewone omstandigheden) worden 
via de website bekend gemaakt. Voetbal.nl is een website die de actuele informatie van de KNVB bevat 
Indien er sprake is van een algehele afgelasting van wedstrijden door de KNVB, wordt van de afgelasting 
melding gemaakt via teletekst (803). De Kronenbergse jeugdteams vallen onder district Zuid 2. 
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Afgelastingen van wedstrijden worden ook op de website www.svkronenberg.nl vermeld. 

5.13 Blessures 
Voetbal is net zoals alle andere sporten een sport waar blessures voor kunnen komen. 
 
Het volgende kun je doen om blessures te voorkomen: 

• kleding, schoenen en materialen goed verzorgen. Schoenen met vaste noppen zijn het beste voor je 
voeten. (zeker tot 12 jaar!) 

• een goede lichamelijke conditie 
• goede warming-up 
• goede trainingsopbouw 
• goed herstellen van ziekte en blessure 
• discipline en zelfbeheersing 
• gezonde leefgewoonten (nachtrust, voeding e.d.) 
• kennis van de spelregels 
• persoonlijke lichaamsverzorging 

 
Het is voor iedereen belangrijk dat blessures goed behandeld worden. 
Heb je een blessure, meld je dan bij onze sportmasseur. 
Hij kan beoordelen welke behandeling je nodig hebt. 

5.14 Werkzaamheden 
Binnen de vereniging zijn er nog diverse, regelmatige en ook  eenmalige, werkzaamheden, waarbij een 
bijdrage van ouders en leden gevraagd en verwacht wordt. Waaronder kantine diensten om de kantine 
geopend te hebben tijdens jeugd wedstrijden, het verkopen van loten voor de GROTE CLUBACTIE en 
verdere werkzaamheden die nodig zijn op het sportpark. Indien mogelijk worden hier ruim van te voren 
werkroosters van gemaakt.  

5.15 Club trainingspakken/ tassen 
SV Kronenberg afd voetbal stelt trainingspakken ter beschikking aan een aantal elftallen (afhankelijk van het 
aantal sponsoren), deze trainingspakken mogen alleen tijdens wedstrijden gebruikt worden. Prive gebruik of 
gebruik tijdens trainingen is niet toegestaan. 
 
Trainingpakken/tassen dienen aan het eind van ieder seizoen schoon bij de elftal leiders ingeleverd te 
worden. Er dient vermeldt te worden of er gebreken zijn (kapotte rits, etc). Kapotte trainspakken/tassen 
horen bij Jac Reinders ingeleverd te worden. Jac draagt zorg voor het herstellen hiervan. 

5.16  Reglement voor (jeugd) leiders en (jeugd) trainers 

5.16.1 Trainen 
• Het openmaken  en sluiten van de lokalen moet door een leider gedaan worden.  

o Bij aankomst lokaal openen en ballenhok wederom afsluiten nadat de benodigde materialen 
zijn meegenomen uit ballenhok  

o Na de training de lokalen wederom sluiten nadat de lokalen zijn gecontroleerd (poetsen)  
o Hierbij hoort ook de prullenbak even leegmaken indien deze vol is , dit kan in de grote ton 

tussen scheidsrechterslokalen 1 & 2  
o Zijn er klachten over de staat waarin de lokalen door de vorige gebruiker zijn achtergelaten dit 

melden bij Theo Herreats 
• Gebruik van materialen  



SV Kronenberg infoboekje 2015-2016 
 
 
 

  16 

o  Ballen tellen alvorens men start met de training, het is niet de bedoeling dat spelers zelf een 
bal halen  

o  Andere materialen vanuit scheidsrechterslokaal 2 na gebruik netjes opruimen  
o Indien er ballen zoek raken even melden bij Grad Janssen waar de ballen zoekgeraakt zijn en 

wanneer.  
o Tijdens de training mag het ballenhok niet openstaan  
o Doelen opruimen na de training, let op er moet altijd een leider (voor de jeugd) meelopen 

bij het verplaatsen van de doelen!!!!!!  
§ Bij gebruik doelen deze ook vast zetten met de bestemde haken 

(scheidsrechterlokaal 2) 

5.16.2 Wedstrijden   
• Het openmaken  en sluiten van de lokalen moet door een leider gedaan worden.  

o Bij aankomst lokaal openen en ballenhok wederom afsluiten  
o Na de wedstrijd de lokalen wederom sluiten nadat de lokalen zijn gecontroleerd (poetsen)  

§ Indien het lokaal direct door een ander team gebruikt gaat worden de sleutel aan de 
leider van betreffend team geven, niet laten rondslingeren.  

§ Sleutel van het lokaal van tegenstander terugvragen  
§ Bij de controle horen ook de prullenbakken 

• Zijn er klachten over de staat waarin de lokalen door de vorige gebruiker zijn achtergelaten dit 
melden bij Theo Herreats 

5.16.3 Materialen bij wedstrijden 
• Iedereen heeft de beschikking over eigen intrapballen, is dit niet het geval kunnen ballen uit ballenhok 

gepakt worden.  
o Ballen uit ballenhok mogen niet mee naar huis genomen worden en dienen na de wedstrijd 

worden teruggebracht. 
• Er worden geen ballen verstrekt aan de tegenstander.  
• Doelen na gebruik opruimen!!  
• Hoekvlaggen opruimen na de wedstrijd (scheidsrechterlokaal 2) 

5.16.4 Coachjassen 
Indien voldoende coachjassen aanwezig zijn, wordt iedere leider/trainer (senioren en jeugd) voorzien van een 
coachjas. Coachjassen mogen alleen gebruikt worden tijdens wedstrijden. Het is dus niet toegestaan 
coachjassen te gebruiken in je prive leven en tijdens trainingen. 

5.16.5 Overige materialen 
Overige materialen (Mapjes met spelerspasjes, intrapballen, wedstrijdballen, waterzak, wedstrijdtenue, etc) 
ter beschikking gesteld door de SV Kronenberg moeten aan het eind van het seizoen bij desbetreffende leider 
worden ingeleverd.  
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6 Regelingen Voetbal, Afd. Jeugd 

6.1 Reglement voor jeugdspelers 
De jeugdafdeling van de afdeling voetbal heeft ongeveer  90  jeugdleden. Deze jeugdleden zijn verdeeld over 
10  jeugdteams, verdeeld over F (de jongste jeugd vanaf 5 ½ jaar) tot A (de oudste jeugd, tot 19 jaar). 
 
De vereniging spant zich in om in het jeugdvoetbal te zorgen voor een goede opleiding en begeleiding van de 
speler/speelster, waarbij elke speler/speelster even belangrijk is en zo veel mogelijk plezier moet kunnen 
beleven aan de voetbalsport. Tevens streven we ernaar dat elke speler/speelster zoveel mogelijk in een team 
staat welk past bij zijn voetbal spelniveau. In de praktijk betekent dit dat spelers/speelsters niet altijd bij 
leeftijd genoten en/of vriendjes ingedeeld staan. 
Naast wedstrijden worden er diverse nevenaktiviteiten georganiseerd. Deelnemen hieraan is niet verplicht, 
doch wel wenselijk, b.v. zaalvoetbal, winteraktiviteiten, kamp, toernooien en kantinespelen. 
 
Om dit alles mogelijk te maken zal ook de jeugdspeler een bijdrage moeten leveren. Dit betekent onder meer 
het volgende: 

• Op tijd zijn op de training en wedstrijd. Bij verhindering voor training op tijd  afmelden bij een van de 
trainers. Bij verhindering voor wedstrijden op tijd afmelden bij de leid(st)ers 

• Regelmatig en met inzet trainen. 
• Zorg voor het in goede staat verkeren van het tenue en de voetbalschoenen. 
• Schoenen met vaste noppen zijn het beste voor je voeten. (zeker tot 12 jaar) 
• Het dragen van scheenbeschermers is verplicht (Ook bij de F-groep). 
• De aanwijzingen van de leid(st)er en trainer opvolgen. 
• Het veld en de gebouwen mee netjes houden. Dit houdt in dat onder andere de kleedlokalen na een 

wedstrijd of training door jeugdspelers gepoetst worden. 
• Zuinig zijn op de ballen en andere materialen. 
• Gedraag je correct tegen je medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, enz. 
• Douchen is verplicht na training en wedstrijd. I.v.m. hygiëne zijn badslippers verplicht !!! 
• Doe kettinkjes, horloge, ringen, e.d. af. 
• Laat de trainer en leid(st)er weten als je nog meer aan sport doet. Dan kan hij/zij er rekening mee 

houden. 
• Heb je wensen, een idee of problemen, praat er over met je leid(st)er of trainer, 
• Helpt dat niet, dan kun je contact opnemen met de jeugdcommissie. 
• Voor roken en voor het gebruik van alcohol geldt, dat dit voor geen enkele jeugdspeler is toegestaan 

tijdens training of wedstrijd en nooit in het kleedlokaal. 
• Het wedstrijdtenue bestaat uit een oranjeshirt, witte broek en oranje lange sokken. Een eventuele 

sliding broek moet ook wit zijn (zelfde kleur als broek). Indien een jeugdteam speelt in gesponsorde 
shirts is aanschaf van een eigen shirt niet nodig. Alle jeugdteams hebben in dit seizoen een shirt 
sponsor of een shirt van de vereniging. Dit betekent dat aanschaf van een eigen shirt/tenue niet nodig 
is. Speel met het shirt in de broek en niet met afgezakte kousen. 

• Voor vervoer naar uitwedstrijden wordt door de leid(st)ers een rijschema gemaakt. Om berichten door 
te geven, bijvoorbeeld afgelastingen, wordt tevens een telefoonketting gemaakt. Telefoonketting en 
rijschema ontvangt u aan het begin van de competitie.(aug-sept en feb-maart) 

• Het vertrekpunt bij uitwedstrijden is ‘het bordje’ bij de kerk in Kronenberg. Voor de combinatie 
teams met Sparta’18 (A en B-teams) wordt dit onderling afgesproken. 

• De A- en B- junioren spelen in combinatie teams met Sparta’18. 
• In het algemeen zullen nieuwe F-spelers eerst bijna een half jaar mee trainen alvorens (regelmatige) 

deelname aan wedstrijden mogelijk is. Het eerste halfjaar is het lidmaatschap gratis.  
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• Opgave van nieuwe leden kan voor aanvang van de najaarsreeks en tijdens de winterstop. 
• Een voetbalseizoen loopt ongeveer van augustus tot juni. 
• Publicaties worden in het algemeen in het Klökske en op internet via www.svkronenberg.nl geplaats. 

De meest actuele informatie wordt via www.svkronenberg.nl gepubliceerd, denk hierbij aan 
afgelastingen en/of wijzigingen. Overige informatie wordt ook verspreid op de publieke facebook 
pagina van SV Kronenberg 

6.2 What’s app groep. 
Door de leid(st)ers wordt bij aanvang van het seizoen een what’s app groep gemaakt. Deze wordt gebruikt 
om berichten door te geven, bijvoorbeeld afgelastingen. Het gebruik hiervan is gemeengoed en vervangt de 
van oudsher bekende telefoonketting.  

6.3 Vervoer naar wedstrijden 
Voor het vervoer naar wedstrijden die vanwege de afstand niet per fiets bezocht kunnen worden, wordt een 
beroep gedaan op de ouders. Alle ouders ontvangen aan het begin van de najaars- en voorjaarsreeks van de 
leid(st)ers van het team een rijschema. In dit schema wordt aangegeven wanneer de ouders geacht worden te 
rijden. Is men onverhoopt verhinderd, gelieve dan te ruilen met een andere ouder of voor vervangend vervoer 
te zorgen. Geef wijzigingen a.u.b. wel door aan een van de leid(st)ers. De rijdende ouders/chauffeurs 
zijn/blijven verantwoordelijk voor een veilig vervoer!! Ouders die niet in bezit zijn van een auto kan een 
bijdrage in de vervoerskosten gevraagd worden. 
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7 Accommodatie 

7.1 Sportpark “De Heesbergen” 
Meerweg 71, 5976 NS Kronenberg 
tel:  077-4672723 (kantine en bestuurskamer) 
 
Het sportpark “De Heesbergen” is gelegen aan de Meerweg 71 te Kronenberg. 
Sinds 1998 is de SV Kronenberg geprivatiseerd. De gebouwen (kleedaccommodatie, kantine/beugelbaan,) 
zijn in erfpacht overgenomen van de gemeente. 
 
Het onderhoud van de gehele accommodatie is in handen van de vereniging. 
Derhalve is een onderhoudscommissie in het leven geroepen, die in overleg met het bestuur renovatie en 
onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de hand van een  
logboek , waarin alle uit te voeren werkzaamheden worden vermeld.   
De accommodatie bestaat uit: 
2 voetbalvelden, waarvan er een verlicht is. 
1 trainings/intrapveld (verlicht) 
4 royale kleedlokalen 
1 scheidsrechterslokaal 
1 bergruimte 
1 materiaalruimte (trainingsmaterialen, ballen, compressor en materialen voor  
   terreinknecht). 
1 kantine incl. keuken 
1 beugelbaan 
1 vergaderruimte boven 
1 ontspanningsruimte boven 
 
In het SV gebouw geldt een volledig rookverbod. 
 
Per 1 juli is het sportpark gesloten ivm onderhoud van de velden en is het dus verboden de velden te 
betreden. 
In algemeenheid geldt dat het sportpark verboden terrein is buiten wedstrijden en trainingen. 

7.2 Ideeën, wijzigingen en/of aanvullingen 
Heeft u nog ideeën, wijzigingen, aanvullingen of anderszins opmerkingen? Laat het ons weten aub. Stuur uw 
reactie naar het secretariaat of e-mail naar een van de bestuursleden of naar info@svkronenberg.nl. 


