Informatie over
Sportclub Silvolde

“Met plezier naar resultaat”

Uw wegwijzer binnen de club
www.sportclubsilvolde.nl

INTRODUCTIE
In dit informatieboekje, dat is bedoeld voor alle (nieuwe) leden, ouders/verzorgers
willen wij wat meer vertellen over het voetballen bij Sportclub Silvolde. U vindt
informatie over de organisatiestructuur, maar uiteraard ook praktische informatie.
Meer informatie over de voetbalvereniging is ook te vinden op onze uitgebreide
website www.sportclubsilvolde.nl Met ruim 20.000 bezoekers per maand zijn wij
een van de best bekeken websites van het amateurvoetbal! We zijn ook te volgen
via Facebook en Twitter https://www.facebook.com/pages/SportclubSilvolde
https://twitter.com/spclsilvolde

HISTORIE
Spcl. Silvolde is opgericht op 1 mei 1915 en kan putten uit een rijke historie die de
vereniging tot in de verre omtrek bekend en gewaardeerd maakt. Ooit waren er in
Silvolde drie verenigingen. Dat waren Zwart-Wit, Velocitas en R.K.V.V.S. Nadat
Zwart-Wit en Velocitas al eerder waren samen gegaan, volgde in 1947 een fusie
tussen Zwart-Wit en R.K.V.V.S. Nu nog speelt Silvolde in de zwart-wit gestreepte
shirts. Sportclub Silvolde is een heel leuke gezellige en bovenal actieve voetbalclub,
waar iedereen elkaar kent en respecteert. Plezier in het spel staat bij ons voorop,
echter hebben wij ook oog voor ontwikkeling van talent. Ons motto is dan ook ‘met
plezier naar resultaat’! Wij zijn een actieve vereniging waar voetbal, ‘fairplay’ en
een gezellige gemoedelijke sfeer hoog in het vaandel staan.
Voor elke leeftijdscategorie hebben we elftallen te weten mini F, SSL, JO9
(voorheen F), JO11 (voorheen E), JO13(voorheen D), dit zijn de pupillen. Verder
hebben we JO15 (voorheen C), JO17 (voorheen B) en JO19 (voorheen A), dit zijn
de junioren. Ook zijn er nog 6 senioren elftallen.

ACCOMMODATIE
Spcl. Silvolde speelt haar thuiswedstrijden op sportcomplex “de Munsterman” aan
de Munstermanstraat 3 te Silvolde, telefoonnummer 0315-325512.
Het complex bevat een clubgebouw, vier wedstrijdvelden, twee oefenhoeken en
acht kleedkamers. Het tweede veld, het vierde veld en de twee oefenhoeken zijn
voorzien van een lichtinstallatie. Je krijgt hier ook training van mensen die zelf erg
enthousiast zijn over het spelletje en dit over brengen op jouw en je team. Als je
aanleg hebt voor het spel, weten ze precies hoe ze jouw talent en kwaliteit nog
beter kunnen ontwikkelen. In de afgelopen jaren heeft dat ertoe geleid dat het
eerste elftal van Sportclub Silvolde met veel eigen jeugdspelers is opgeklommen
naar de hoofdklasse in het zondag amateurvoetbal!

BESTUUR
Bestuurlijk is de sportclub verdeeld in een hoofdbestuur met daaronder
verschillende commissie. Daarnaast werken er veel vrijwilligers in allerlei
werkgroepen voor zowel de senioren als de jeugd van de vereniging. De
supportersclub heeft ook een eigen bestuur en ondersteunt Spcl. Silvolde o.a.
d.m.v. schenkingen.

KLEDING
Wedstrijden:
Alle elftallen van Spcl. Silvolde spelen in een verticaal zwart-wit gestreept shirt, een
witte broek en zwart-witte kousen. Pupillen en junioren ontvangen het complete
wedstrijdtenue van de sportclub. Deze bestaat uit shirt, broek en kousen. Het
dragen van scheenbeschermers bij wedstrijden is verplicht door de KNVB.
Tevens ontvangt elke jeugdspeler voor de wedstrijddagen een trainingspak/
presentatiepak van de club in bruikleen.
Trainingen:
Wij adviseren de ouders om er op toe te zien dat de kinderen hun trainingskleding
aanpassen aan de weersomstandigheden, bijv. een wind- of regenjack.
Ook bij trainingen is het verplicht scheenbeschermers te dragen.

INDELING
Het jeugdvoetbal is verdeeld in de categorieën pupillen en junioren. Deze
categorieën zijn weer onderverdeeld naar leeftijdsgroep. Dispensatie (vrijstelling
voor 1 jaar om in een lager elftal te spelen) kan worden verleend.
Pupillen:
MF-jes
SSL
JO9-pupillen
JO11-pupillen
JO13-pupillen

Spelers
Spelers
Spelers
Spelers
Spelers

Junioren:
JO15-junioren
JO17-junioren
JO19-junioren

Spelers in de leeftijd van 13/14 jaar
Spelers in de leeftijd van 15/16 jaar
Spelers in de leeftijd van 17/18 jaar

in
in
in
in
in

de
de
de
de
de

leeftijd
leeftijd
leeftijd
leeftijd
leeftijd

van
van
van
van
van

5/6 jaar
6/7 jaar
7/8 jaar
9/10 jaar
11/12 jaar

De supervisie over het technische beleid van het jeugdvoetbal is in handen van de
jeugdvoetbalcommissie.
De indeling van de elftallen wordt gemaakt aan het begin van het seizoen door de
coördinatoren in overleg met de technische commissie en trainers / leiders.

TRAINING
De kinderen worden minimaal 15 minuten voor aanvang van de training op het
sportpark verwacht. De trainers zijn dan aanwezig. Vanaf de JO13-pupillen wordt er
van de kinderen verwacht dat ze zich op de sportclub gaan douchen na afloop van
de training en ook van de wedstrijd .
Wij gaan er vanuit dat ook de ouders/verzorgers de kinderen op het hart drukken
voorzichtig naar het sportpark te fietsen en ervoor te zorgen dat de fiets is voorzien
van goede verlichting.

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen: Mocht u spullen zijn kwijt geraakt dan meldt u dat bij de
trainer. Deze zal er voor zorgen dat de melding dan op de juiste plek komt en er
gekeken wordt of het gevonden is.

ACTIVITEITEN
Naast het voetballen worden er tijdens het seizoen door de jeugdafdeling
verschillende activiteiten georganiseerd. De diverse activiteiten zullen kenbaar
gemaakt worden middels de jaaragenda. Een aantal jaarlijks terugkerende
activiteiten zijn:
Herfstinstuif
Herfstinstuif is traditiegetrouw voor de pupillen, maar er is ook een instuif voor de
junioren om ook deze groep aan haar trekken te laten komen in de vakantieperiode
De pupillendag
Al meer dan 40 jaar wordt er in de kerstvakantie de jaarlijkse pupillendag
georganiseerd in sporthal de Paasberg. Deze dag bestaat uit een spellencircuit en
een voetbaltoernooi.
Pupillentoernooi
Al jaren lang organiseert de sportclub een groot en aansprekend pupillentoernooi.
Aan dit toernooi nemen alle pupillenteams van Silvolde deel.
Pupillenkamp
Ter afsluiting van het seizoen gaan we, zoals gebruikelijk, met de pupillen op
voetbalkamp.
WhoZNext team
Dit team dat bestaat uit een aantal leden, organiseert specifiek een aantal junioren
activiteiten. Hierover zal in de loop van het seizoen informatie volgen.

WEDSTRIJDEN
Pupillen spelen hun wedstrijden op zaterdagochtend en de junioren op
zaterdagmiddag. Het kan voorkomen, dat wedstrijden worden ingehaald op een
doordeweekse avond.
De aankondigingen van de wedstrijden hangen in het informatiekastje bij de ingang
van het sportpark bij de kassa. Tevens vindt u meer informatie hieromtrent op de
website.
Let op, wijzigingen in programma kunnen tot vrijdagavond voorafgaande
aan de wedstrijden worden doorgevoerd! Kijk daarom altijd naar de laatste
update van het programma op de website!
De pupillen spelen een najaars- en voorjaarscompetitie.
De MF, SSL en JO9-pupillen gaan tijdens de wintermaanden mogelijk in de zaal
trainen en voetballen, mits hiervoor voldoende trainers beschikbaar zijn. De
trainingstijden en –dagen kunnen dan afwijken, hierover krijgt u te zijner tijd
bericht. De andere jeugdleden trainen in de winter gewoon buiten op het veld

zolang de weersomstandigheden dit toelaten. Informatie over afgelastingen is te
volgen op te site of verloopt via de trainer of leider.
wedstrijdduur :
Pupillen
MF - pupillen: Aantal:4-4
SSL - pupillen: Aantal:6-6
JO 9-pupillen: Aantal:6-6
JO11-pupillen: Aantal:8- 8
JO13-pupillen: Aantal:11-11

Duur: 2 x 15
Duur: 2 x 20
Duur: 2 x 20
Duur: 2 x 25
Duur: 2 x 30

min. Afmeting veld: 20 x 30meter
min. Afmeting veld: 30 x 42,5meter
min. Afmeting veld: 30 x 42,5meter
min. Afmeting veld: 42,5 x 64meter
min. Afmeting veld: heel veld

Junioren
JO15-junioren: 2 x 35 min.
JO17-junioren: 2 x 40 min.
JO19-junioren: 2 x 45 min.

VERVOER
Voor het vervoer naar uitwedstrijden wordt meestal gebruik gemaakt van auto’s.
De leiders zullen dit vervoer regelen middels een vervoersschema. Zij nemen
contact op met de ouders/verzorgers om hierin te participeren. Wij rekenen in deze
op uw medewerking. Mochten ouders een keer niet kunnen dan gaan we er vanuit
dat ze zelf voor vervanging zorgen.

WHATSAPP
Voor ieder team wordt door de coordinator/trainer een groepsapp aangemaakt. De
trainer en coordinator zullen de app dan ook beheren. Deze app is bedoeld als
informatieverstrekker vandaar graag de volgende regels in acht houden:
1) Deze groepsapp is bedoeld voor verstrekken van informatie via de teamleiding.
2) Geen 1 op 1 gesprekken in de groepsapp voeren.
3) Geen duimpjes plaatsen nadat er een bericht geplaatst is.
4) Afmeldingen dienen via de priveapp te geschieden, dus niet via de groepsapp.
5) Vragen in de app kan gerust, maar dan wel vragen die voor het hele team van
belang kunnen zijn.

AFGELASTINGEN
Als de velden door slechte weersomstandigheden onbespeelbaar zijn wordt de
wedstrijd of training afgelast. Bij wedstrijden wordt dit z.s.m. kenbaar gemaakt via
de website of teamapp. Algehele afgelastingen door de KNVB worden vanaf vrijdag
17.00 l bekend gemaakt en worden dan op de website van sportclubsilvolde.nl geplaatst.
Wij spelen in district Oost.
Afgelastingen van een training worden indien mogelijk een uur voor aanvang
kenbaar gemaakt op de website of via de teamapp.

AFMELDEN TRAININGEN
Voetbal is een teamsport, afmeldingen zijn altijd vervelend en heeft z’n impact op
het gehele team. In sommige gevallen is men genoodzaakt zich af te melden.
Afmelden voor trainingen dient te geschieden bij de trainer via de prive-app, dus

niet via de teamapp! Niet afmelden voor trainingen kan tot gevolg hebben dat
spelers de eerst volgende wedstrijd als wisselspeler gaan beginnen. Afmelden voor
een wedstrijd kan op z’n laatst donderdagavond bij de trainer of leider, zodat de
trainer nog iets tijd heeft om te improviseren.

AANMELDEN ALS NIEUW LID VAN SPCL. SILVOLDE
Het aanmelden als nieuw lid van Spcl. Silvolde dient te gebeuren middels een
ingevuld aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier is te downloaden via de
website of te verkrijgen via de coördinatoren vermeld op de website. Er bestaat
altijd de mogelijkheid om 4 keer geheel vrijblijvend mee te trainen. Pas op het
moment dat wij een ingevuld aanmeldingsformulier retour hebben, kan uw zoon of
dochter aangemeld worden bij de KNVB en is hij of zij speelgerechtigd.

AFMELDEN ALS LID VAN SPCL. SILVOLDE
De procedure voor het afmelden als lid van Spcl. Silvolde is vergelijkbaar met de
aanmeldingsprocedure. Ook dit dient schriftelijk te gebeuren middels een ingevuld
formulier. Zolang de afmelding niet schriftelijk is gedaan, wordt deze niet in
behandeling genomen en blijft u contributie verschuldigd.
Dit afmeldformulier is te downloaden via de website of te verkrijgen via de
coördinatoren vermeld op de website. Deze dient volledig ingevuld te worden en
ingeleverd te worden bij de ledenadministratie. Het adres vind u op het betreffende
afmeldformulier.
Afmelden als lid kan niet bij een leider of trainer!
Mocht het onverhoopt zo zijn dat er nog contributie is verschuldigd, dient deze
eerst te worden voldaan. Pas dan wordt de afmelding in behandeling genomen.
Afmelden als lid kan alleen per seizoen. Als meetdatum geldt hiervoor 01 juli.
Wanneer uw zoon of dochter halverwege een seizoen wordt afgemeld, bent u
contributie verschuldigd over het gehele seizoen. Restitutie is niet mogelijk.
De leden die gestopt zijn dienen de presentatiepakken, voetbaltassen en overige
attributen die door de club beschikbaar zijn gesteld in te leveren bij de
desbetreffende elftalbegeleider.

VRIJWILLIGER WORDEN BIJ SPCL. SILVOLDE
Sportclub Silvolde heeft als visie een ieder die dat wil zorgeloos, ongedwongen,
tegen zo laag mogelijke kosten en met veel plezier te kunnen laten voetballen.
Om dit te realiseren wordt er al sinds de oprichting 1 mei 1915 voornamelijk
gebruik gemaakt van vrijwilligers. U kunt zich voorstellen dat er veel bij komt
kijken om al onze leden een zorgeloos te kunnen laten voetballen en dat daar veel
mankracht voor nodig is. Om de continuïteit en kwaliteit van onze vereniging te
kunnen waarborgen zijn wij dan ook altijd opzoek naar vrijwilligers die zich willen
inzetten voor onze club. Wij zijn met alle hulp blij, hoe groot of klein ook. Hierbij
kunt u denken aan het rijden naar uitwedstrijden, kantinedienst, helpen met
trainingen en wedstrijden, onderhoud van ons sportpark enz.

Wilt u ook van de mogelijkheid gebruik maken tot zinvolle vrijetijdsbesteding in een
leuke sfeer bij een goed georganiseerde voetbalclub met veel ambitie en
toekomstperspectief, neem dan gerust contact op met 1 van de bestuursleden of
coordinatoren.
Wij begroeten u graag als nieuwe vrijwilliger op sportpark de Munsterman!

CONTRIBUTIE
In onderstaande tabel staan de jaarbedragen voor het lidmaatschap van Spcl.
Silvolde voor het seizoen 2017-2018 vermeld.
Totaal

Opbouw
Contributie

was- en
kleedgeld

loten

< JO13
Pupillen

€ 135,-

€ 95,-

€ 40,00

nvt

JO13pupillen

€ 149,-

€ 95,-

€ 40,00

€ 14,00

JO15junioren

€ 194,-

€ 135,-

€ 45,00

€ 14,00

JO17junioren

€ 194,-

€ 135,-

€ 45,00

€ 14,00

JO19junioren

€ 204,-

€ 145,-

€ 45,00

€ 14,00

Senioren

€ 260,-

€ 235,-

nvt (*)

€ 25,00

(*) was- en kleedgeld bij senioren wordt verrekend door middel van een aanvullende
contante betaling (€ 450 per elftal).

Voor genoemd totaalbedrag krijgt uw zoon of dochter het volgende:
 een volledig wedstrijdtenue;
 gebruik van de velden en kleedaccommodaties (douches e.d);
 mogelijkheid tot deelname aan diverse jeugdactiviteiten;
 deelname aan trainingen en competitie;
 een trainingspak (hiervoor dient een bruikleenovereenkomst getekend te
worden);
 in de winter gebruik van de sporthal indien beschikbaar en
weerstomstandigheden.
 Bij verkoop loten komt het lotenbedrag feitelijk in mindering op het totale
jaarbedrag.
De verschuldigde contributie, inclusief het was- en kleedgeld, wordt standaard in
één keer aan het begin van het seizoen (september-oktober) door ons
geïncasseerd. Mocht u ervoor hebben gekozen om de contributie niet automatisch
te laten incasseren, maar deze via bankgiro te betalen, ontvangt u op dat moment
een brief met het verzoek de contributie aan ons over te maken.

In geval van automatische incasso bestaat de mogelijkheid de contributie in 2
termijnen te betalen. Mocht u dit wensen, dan dient u zelf contact op te nemen met
de penningmeester van de jeugd per mail: penningmeester@sportclubsilvolde.nl
t.a.v. Edwin Tangelder.
Automatische incasso van de contributie is niet alleen gemakkelijk voor ons, maar
ook voor u zelf. U betaalt immers altijd op tijd en u heeft er geen omkijken meer
naar.
In geval van het niet automatisch laten incasseren van de contributie, worden er
€ 10,- extra administratiekosten in rekening gebracht. Wij zijn hiertoe
genoodzaakt, omdat het niet automatisch innen van de contributie aanzienlijk
hogere kosten met zich meebrengt.
Mocht u nog niet hebben gekozen voor automatische incasso en wilt u de extra
administratiekosten liever niet betalen, dan kunt u bij de penningmeester een
machtigingsformulier opvragen. U stuurt deze volledig ingevuld en ondertekend
retour, en de opdracht tot automatische afschrijving wordt direct geregeld. U kunt
uw opdracht natuurlijk te allen tijde ongedaan maken.

Hierbij hopen wij u als (jeugd)lid of ouder/verzorger voldoende geïnformeerd te
hebben. Mochten er toch vragen blijven, dan kunt u gerust contact opnemen met
een van de coördinatoren, zoals vermeld op de website van Spcl. Silvolde.
Wij wensen u in ieder geval veel speelplezier binnen onze vereniging.
Een sportieve groet,
Bestuur Spcl. Silvolde.

