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1. Inleiding en mededelingen 

 

2. Evaluatie eind- en start van het seizoen 

 

3. Woensdagmiddag training 
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7. Kleding  
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Aanwezig: Arno van Heusden (Bestuur - Voorzitter, Kledingcommissie), Arno Jacobs (Bestuur – 

Accommodatie), Jan Roelofs (Wedstrijd secretaris), Fred Joosten (Jeugdcoördinator, Notulist), Berry 

Menting (leeftijdscoördinator Meiden), Pascal de Jong (leeftijdscoördinator JO19/JO17), Mark 

Mocking (leeftijdscoördinator JO15), John Smith (leeftijdscoördinator JO13), Tom van Moerkerk 

(leeftijdscoördinator JO11), Martijn Steenbergen (leeftijdscoördinator JO9) 

JO7-1, JO7-2, JO8-1, JO8-2, JO9-1, JO9-2, JO10-2, JO10-3, JO11-3, JO11-4,  

JO13-1, JO13-2, JO13-3, JO13-4, JO13-5, JO15-1, JO15-2, JO15-4, JO16-1, JO17-1, JO17-2, JO17-3, 

JO19-2, JO19-3, JO19-4, MO8, MO9, MO11, MO13, MO15, MO17 

 

Afwezig:  

JO10-1, JO11-1, JO11-2, JO15-3, JO19-1 

 

Inleiding / Mededelingen 
De Leeftijdscoördinator/Jeugdcoördinator opent het overleg en heet iedereen welkom. De aanwezige 

functionarissen worden voorgesteld. 

De notulen worden verspreid naar alle teams en komen op de website. De bedoeling is dat de notulen 

ook worden doorgestuurd naar de ouders. 

Het eerste overleg is later gepland en anders ingevuld dan normaal i.v.m. de Corona maatregelen. 

Truus van Woerkom is tijdelijk uitgeschakeld i.v.m. een val. 

Seizoens-/Sponsorkaarten: deze zijn uitgereikt aan alle aanwezige teams om te verspreiden binnen de 

teams. De kaart geeft toegang tot wedstrijden van sc Bemmel 1 en korting bij diverse sponsoren. 

 

Evaluatie eind- en start van het seizoen (Leeftijdscoördinator/Jeugdcoördinator) 
 

Eind seizoen 

 Teamindeling:  

o Ondanks onverwacht einde i.v.m. Corona is de teamindeling is redelijk tot goed 

verlopen.  

o In maart gestart met voorbereiding  

 Aanpassing selectieprocedure i.v.m. Corona (2 extra spelers mogelijk. Voor 

aanvang competitie definitieve selectie) 

o Eind Maart tot Medio April: Inventarisatie bij teams 

 Extra informatie gevraagd over de gewenste informatie per speler 

o Eind April: Concept indeling selectieteams gereed 

 Na concept indeling nog behoorlijk wat wijzigingen 

 Krappe selecties 

 Communicatie naar afvallers.  

 Niet bij alle teams goed gedaan. Mede ook door Corona 

o Begin Mei: Concept teamindeling gereed. Meeste wensen zijn ingevuld 

 Te kort aantal keepers in meerdere teams 

 Sommige leeftijdscategorieën onevenwichtig 

o 23-5: Inzage door leiders 

 Teams individueel bij de inzage geweest 

 Een beperkt aantal verzoeken tot wijziging 

 JO10 wel behoorlijk aan wijzigingen.  

o Deze waren niet vermeld tijdens inventarisatie. Wel 

kunnen doorvoeren  

 JO19 aangepast. Deel van JO19 is nog naar senioren gegaan 

 Sommige teams niet bij inzage geweest, maar daarna wel opmerkingen 

o Za 6-6: teamindeling gepubliceerd   

 Teambegeleiding: groot deel al kunnen invullen bij concept teamindeling  

o Trainers voor oudere jeugd blijft lastig (wel kunnen invullen) 

 

In de zomervakantie hebben we de gelegenheid gegeven om (als een van de weinige clubs in de regio) 

door te kunnen trainen. Dit is als zeer positief ervaren. 
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Start Seizoen 

 mDWF  

o Sportlink is bijgewerkt 

 Teamindeling is verwerkt  

 Teammanagers zijn toegevoegd 

 niet alle begeleiders zijn/waren lid.  

o Tot onder 13 is geen teammanager verplicht 

o Teammanager: moet > 18 jaar en ouder 

 Hierdoor aantal teammanager niet meer actief 

o Verbeterpunt: voor aanvang van seizoen al regelen 

 Graag aandacht om de foto’s van de spelers actueel te maken.  

Tot 31-10 kunnen de spelers dat zelf in de voetbal.nl app of de 

teammanager in de wedstrijdzaken app. 

 De pasfoto’s van spelers die jonger zijn dan 16 jaar kunnen niet 

door de speler of de teammanager worden gewijzigd (i.v.m. AVG).  

De ouders van deze spelers kunnen dat wel (als de e-mailgegevens 

van de ouders bekend zijn in Sportlink) 

o op korte termijn zullen de emailgegevens in Sportlink 

worden toegevoegd. Daarna kan de ouder inloggen in de 

voetbal.nl app volgens onderstaande instructie 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/soluti

ons/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-

wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar 

 

 Keepersaction: 

o Keepersaction is geëvalueerd en er is besloten om hier mee door te gaan.  

 Deelname wordt betaald door de sportclub 

o Alle jeugdkeepers (jongens en meisjes) vanaf O10 hebben uitnodiging gehad voor 

keepersaction. Groot aantal doen mee. 

o Na de winterstop weer nieuwe mogelijkheid om mee te gaan doen. 

 

Woensdagmiddagtraining 

 Na de start van het seizoen (medio september) werd duidelijk dat het ROC dit jaar geen 

stagiaires beschikbaar had.  

o Na bekend worden direct geprobeerd om alternatieve invulling te regelen 

 Dit heeft enkele weken geduurd om dit in te vullen 

o Communicatie met teams/ouders was lastig door de late informatie van het ROC en 

de hierdoor ontstane situatie 

 Geen woensdagmiddag training is een groot gemis voor nieuwe leden 

o Worden nu (in overleg) verdeeld bij de andere teams.  

 ROC trainers (2e jaars) voor andere dagen. Worden begeleid door Swen Rovroy 

 Tijdelijke invulling (t/m winterstop) 

o Aantal ouders zijn bereid om op woensdagmiddag te trainen 

 Trainen van 16:30 tot 17:30 uur 

 Jasper Bergamin wil ondersteunen met circuittraining 

 Swen Rovroy kan de woensdagmiddag momenteel niet begeleiden 

 Begeleid wel inhoudelijk qua trainingsstof 

 7-10 eerste start gemaakt met de JO7 t/m JO9 

 Overige teams (MO8 t/m MO11 + JO10/JO11) kunnen aansluiten  

 Wel zelf ook begeleider regelen 

 Nieuws van deze week: wellicht mogelijkheid voor CIOS na de winterstop 

o Afspraak wordt ingepland 

o Woensdagmiddag heeft Prio voor invulling  
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Bestuurszaken (Arno van Heusden) 
 Algemene Leden Vergadering (ALV)  

o Nog aan het bekijken of en hoe deze gehouden wordt 

 Het zijn momenteel drukke tijden voor het bestuur 

 Krapte bij vrijwilligers: o.a. gastouders, scheidsrechters, gedragscommissie, 

terreinmedewerkers (doordeweeks en zaterdag) en Corona coaches 

o Oproep aan allen: we kunnen zeker aanvulling gebruiken voor deze rollen 

 Ondersteuning voor terreinonderhoud doordeweeks (bijvoorbeeld 

gepensioneerden, iemand die tijd over heeft) 

 Gedurende de Corona periode hebben we gelukkig geen sponsoren verloren 

 Er komt een nieuw LED bord bij veld 1. Met nieuwe Sponsoring.  

 Bel actie Vriendenloterij: 30 oktober. Club krijgt 40% van de opbrengst 

 Nieuwe ING Sponsordeal (voor 3 jaar verlengd) 

 (Potentiele) Coronagevallen altijd melden bij Arno van Heusden (Corona Coach, email: 

Voorzitter@SportclubBemmel.nl of via de app/telefonisch) 

o Elk geval is anders. In elke situatie wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn 

voor betreffende team 

 

 

Wedstrijdzaken (Jan Roelofs) 
 Nieuwe opzet voor O7 / O11 

o 4 fasen voetbal 

 1e fase: 5 wedstrijden 

 2e en 3e fase: 7 wedstrijden 

 4e fase: 5 wedstrijden 

o Nieuwe Poule-indeling voor JO7/JO11 (4 fasen) wordt binnenkort bekend.  

 24 oktober start 2e fase.  

 7 wedstrijden t/m 5 december  

 Start 3e fase (4 fasen voetbal): 30 januari. 

 Overige teams – met half jaar competitie:  

o Najaarscompetitie: Eind 12 december + 1 week uitloop 

o Start 2e seizoenshelft: 6 februari 

 Speeldagenkalender wordt meegestuurd met de notulen 

o Schema 12: 12 teams in de competitie 

o Schema 14: 14 teams in de competitie 

 Snipperdagen: 1x per heel seizoen. Aanvragen voor dinsdag 12:00 voorafgaand aan 

wedstrijden. Te gebruiken tot 6 maart. Alleen van toepassing voor de B-categorie 

 Buurtcompetitie wordt binnenkort gestart (i.v.m. Corona later gestart, andere verenigingen 

wilden nog niet beginnen) 

o Aantal oefenwedstrijdjes gespeeld.  

 Wedstrijdwijzigingen / Oefenwedstrijden: via Jan Roelofs (e-mail: j.roelofs51@upcmail.nl, bij 

wijzigingen vanaf donderdag: via de app of telefoon).  

o Thuiswedstrijden: Wordt door Jan Roelofs opnieuw ingepland en gecommuniceerd 

met tegenstander 

o Uitwedstrijden: krijgt van Jan de gegevens van de wedstrijdsecretaris om de 

wedstrijd in overleg te herplannen 

 Wijziging voorkeurstijden: is mogelijk na de winterstop. Aanvragen via Jan Roelofs 
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Accommodatie (Arno Jacobs) 
 O7 t/m O11: gedeelde ballenboxen. 8 boxen beschikbaar. 

o Ballenboxen staan bij terreinmedewerkers 

 O13 en ouder: Elk team heeft een ballenlocker in het ballenhok 

o Trainingsballen: 10 ballen per team, slechte/kapotte ballen kunnen worden 

omgeruild via Arno Jacobs 

o Geen gezamenlijke spullen (hoedjes, hesjes) in de locker 

 Pionnen/Hoedjes: in ballenhok en daar ook weer terugbrengen 

o Pionnen niet op de ballenbox laten (i.v.m. gebruik door andere (oudere) teams) 

 Hesjes: er komen nieuwe hesjes 

o Verschillende kleuren per leeftijdscategorie.  

o Na gebruik in de was bij de terreinmedewerkers 

 Opruimen van de spullen na de training of over te geven aan het volgende team 

o Na de training moet alles van het veld i.v.m. veldonderhoud 

o Doelen van het veld en bij opstelplaatsen naast het veld 

 Vragen / Opmerkingen / Gebreken melden aan accommodatie@sportclubbemmel.nl 

 Vraag: Hoe is de aansturing voor de terreinmedewerkers geregeld:  

o er is een overzicht met activiteiten die ze moeten uitvoeren 

 Er loopt een onderzoek naar verbetering/verduurzaming van het sportpark (zonnepanelen, 

LED verlichting) 

 Stellage achter goal bij veld 1 is kapot. Er wordt gekeken naar een andere stellage met 

kleinere doeken.  

 

Kleding (Arno van Heusden) 
 Stand van zaken 

o Ook dit is lastig door de beperkte mogelijkheden i.v.m. Corona 

o Veel ruilingen binnen zelfde team. Levert veel werk op 

o Komt regelmatig voor dat er erg ongeduldig wordt gereageerd 

 Soms volgt er al een aantal uur naar de eerste mail een tweede mail een 

vraag waarom er niet is gereageerd 

 Kledingcommissie (en andere vrijwilligers) zijn vrijwilligers en zijn niet 24/7 

beschikbaar voor de sportclub 

 Communicatie: via 1 persoon van het team 

o Dat mag de begeleiding zijn of bijvoorbeeld een ouder die dat op zich neemt 

o Niet elk persoon individueel, dat is met >1000 leden niet te doen 

 Communicatie met Kledingcommissie via de mail: kleding@sportclubbemmel.nl  

 Nieuwe leden 

o Na bevestiging van ledenadministratie wordt z.s.m. geprobeerd om 

(wedstrijd)kleding te regelen 

 Ruilavonden 

o Eerstvolgende ruilavond: 27 oktober  I.v.m. de Corona maatregelen is de geplande 

ruilavond afgelast. Er wordt z.s.m. een nieuwe ruilavond gepland en 

gecommuniceerd.  

o Persoonlijke uitnodiging met tijdsblok (i.v.m. Corona maatregelen) 

o De afgevaardigde van het team krijgt een mail als de kleding binnen is 

 In sommige gevallen staat de bestelling in backorder, dan geen mail 

 Bonnen keepershandschoenen 

o Keepers die meedoen met keepersaction: krijgen handschoenen van keepersaction 

o Keepers die niet meedoen: krijgen bon 

 Teammaterialen (waterzak, aanvoerdersband, bidons, spons, fluitje) 

o Via Arno van Heusden 

 Vrijwilligerskleding 

o Vouchers zijn grotendeels uitgereikt. Via Arno van Heusden 

o Na bestelling: meestal binnen 1 week geleverd 
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Gedragscommissie 
 Status Gedragscommissie 

o Aanvulling is noodzakelijk 

 Snelle opvolging van incidenten is noodzakelijk 

 

 

Evenementen 
 Voorlopig geen evenementen 

 

 

WVTTK / Rondvraag 
 O7 t/m O11: Er worden geen uitslagen bijgehouden. Hoe kan je dan toch kampioen worden? 

o Als je alle wedstrijden wint, dan ben je kampioen 

 Begeleiding Scheidsrechters: Er is nog geen begeleider. Dit is wel een gemis voor de nieuwe / 

jonge scheidsrechters.  

o Vrijwilligers voor scheidsrechter begeleider kunnen zich melden bij Fred Joosten 

(fjoosten@exilos.com ) 

 Nieuwe scheidsrechters: kunnen zich aanmelden bij Dennis Peters (e-mail: 

dhgppeters@gmail.com ) 

 In verband met de groei van het aantal meidenteams en specifieke kenmerken gaan we een 

onderbouw (MO7 t/m MO11) en bovenbouw (MO13 t/m Dames) maken. Beiden groepen 

krijgen een eigen leeftijdscoördinator.  

 Na de winterstop komen er waarschijnlijk meerdere meiden teams bij (1x MO13 team - 

achttal of elftal, 1x MO9, 1x MO8). De verdeling van de spelers wordt gedaan door de 

leeftijdscoördinator in overleg met de begeleiders van de teams.  

 Kan er een “vishengel” komen bij veld 5 om de ballen uit de sloot te halen? 

 


