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Voorwoord.

Voor u ligt alweer een nieuwe editie van onze inÍormatiegids.

Net als in voorgaande jaren blijkt er uit dat er bij een vereniging
als de onze ontzettend veel komt kijken.

Al die vrijwillige medewerkers binnen VVO draaien daar hun hand
niet voor om. Maar er is meer. Het afgelopen seizoen bleek dat
iedereen bereid is om ook van harte mee te werken aan
veranderingen in de vereniging. OÍ het nu is bij de spelers, ouders,
vrijwilligers, trainer, kaderleden of bij het bestuur:
ze willen er allemaalwat van maken.

Er zal de komende jaren veel op ons af komen. Het ingewikkelde daarvan
is dat er niets met zekerheid over is te zeggen. Privatisering, verplaatsing van de
velden, nieuwe regels, noem maar op.

Als er dorpsbewoners zijn die met ons aan de toekomst van de club willen wer-
ken dan zijn ze van harte welkom.

Als bestuur wensen wij iedereen een goed club jaar en hopen dat deze gids
daaraan bij zal dragen.

Evert Fokkema



V.V. OLDEBOORN

Opgericht 15 april 1923

Sportcomplex "Oldeboorn"
tel.: 0566-631564
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Deze gids inÍormeert U over de belangrijkste zaken in en rondom
de v.v. Oldeboorn.

Aan de orde komen:

- Bestuurlijke organisatie

- Samenstelling bestuur, kommissies en overige aktiviteiten

- Lidmaatschap en donateurschap

- Trainers en leiders

- Trainingstijden

- lndeling teams

- AÍgelastingen

- Sponsoringmogelijkheden



BESTUURLIJKE ORGANISATIE V.V. OLDEBOORN

1. Jeugdzaken

2. Sporttechnische zaken

3. Commerciéle zaken

4. Onderhoudszaken
bestuur

5. Algemene zaken

6. Financiéle zaken

7. Bestuurssecretariàat

8. Wedstrijdorganisatie
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SAMENSTELLING BESTUUR

Evefi Fokkema
S. de Grootstrjitte 18
tel.631860

Kees v.d. Velde
Braksdyk 2
tel.631799

voorzitter
Algemene zaken

secretaris
Bestuurs-
secretariaat

penningmeester
Financiële zaken

tid
Onderhouds zaken

tid
Wedstrijd
organisatie

tíd

Commerciële zaken

tid
Jeugdzaken

tid
Sporttechnische
zaken

coórdinatie
externe kontakten
communicatie

agenda
notulering
archivering
mailing
algemene correspondentie

Íinanciën
ledenadministratie
adm. donateurs en
begunstigers
lid kantinekommissie
inning kontributie

beheer/onderhoud
gebouwen
vervanging secretaris

wedstrijdsecretariaat
kontaktpersoon gebru ik
terreinen
korrespondentie adres
redaktie clubblad

commerciële zaken

ieugdzaken

spofttechnische zaken
adm. jeugdplan

Binne Oosterbaan
Ds. Nieuwoldstr. 12
te.631768

Haaye v.d. Heide
Weaze 51

tel. 631525

Harm Oosterbaan
Swettebuorren 29
tel.631605

Jelle Teunissen
Achterom 12
tel. 631436

Haiko van Dijk
J. Douwamastr.33
te|.631827

Piet Tijsma
S. de Grootstr. 26
tel.63'1807



Kantine- en aktiviteitenkomm issie
CatharinaBethlehem koórdinator

SAMENSTELLING

Jeugdkommissie

Haiko van Dijk
Sipke Vink
Piet Tijsma
Margriëtte Buursma
Simone Haspels
Alle jeugdleiders(sters)

Technische staf
Bonne de Vries
Gooilandlaan 103
Heerenveen
Diverse (jeugd)trainers

Joukje Dijkstra
Alie Veerman
Froukje Fokkema
Binne Oosterbaan

Pr-kommissie
Jan v.d. Woude
Jelle Teunissen

Schoonmaakkommissie
Joukje Dijkstra
Jan Meester

Onderhoud
Jelle Otter

Haaye v.d. Heide

Redaktie clubblad
Harm Oosterbaan

KOMMISSIES

voorzitter
sekretaris
sporttechnische zaken
nevenaktiviteiten
nevenaktiviteiten

hoofdtrainer selektie
jeugdplan

schoonmaak kantine e.d.
bestellingen kantine e.d.
indeling kantinepers. e.d.
kontaktpersoon bestuur

rid

contactpersoon bestuu r
vacature

schoonmaak kantine
schoonmaak kleedkamers

onderhoud terreinen/mat.
consulaat
contactpersoon bestuur
vacature

clubblad + weeknieuws

tel.
631827
631294
631 807
631 294
631 960

051 3-633037

631 921
631 528
631 738
631 667
631 768

631772
631 436

631 528
631 269

631271

631 525

631 605



LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP

Lidmaatschap

De voor het seizoen 1995/1996 vastgestelde kontributie bedraagt:

- Senioren
- A-junioren
- B-junioren
- C-junioren
- D-pupillen
- E-pupillen
- F-pupillen

f . 175,--
- 100,--
- 100,--
- 75,--
- 70,--
- 65,--
- 60,-- (alleen trainen 15,-- onder 6 jr.)

- Veldizaalvoetbal - normale contributie + 25,--
- Waskosten selectie - 25,--
- Niet spelende leden - 60,--

Het kontributiebedrag dient via een machtiging automatisch op de bank-of girore-
kening van onze vereniging te worden gestoft.
Bankrek.nr. 29.82.74.779 Friesland Bank

34.83.50.708 Rabo Bank
12.10.501 Postbank.(Giro)

t.n.v. Penningmeester v.v. Oldeboorn

ln de kontributie is o.a. begrepen:
- collectieve ongevallen verzekering via de KNVB
- het clubblad "de Zwart-Witten"
- de bondskontributie

. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar (30 juni). Wanneer het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar
eindigt, dan blijft contributie over het gehele jaar verschuldigd.

Donateurs

Deze kunnen zich aanmelden bij:
- de penningmeester: Binne Oosterbaan tel. 631768

Ds. Nieuwoldstr. 12

De donatie bedraagt minimaal f .25,-- per jaar. Het donateurschap geeft recht op
het clubblad "de Zwaft-Witten", gratis toegang tot wedstrijden van het 1e elftal
(alleen op veftoon van een geldige donateurskaart) en het bijwonen van Íeest-
avonden en andere aktiviteiten van de v.v. Oldeboorn.



TRAINERS EN LEIDERS

Senioren

Leiders
tel.
631 605
631 657
631 667
631 578

051 3-633037

Harm Oosterbaan
Wieger Huisman
Johan Fokkema
Klaas Akkermans

Bonne de Vries

Cees Reitsma
Johan Tijsma

1e
2e
3e
4e

Trainer
Trainers

Trainers

Damesvoetbal
Leider
Trainer

Zaalvoetbal
Leider

Junioren
Leiders

Trainers

A-selectie
B-selectie

A-junioren

Apollo
Engineering

A1

C1

c1

( " ) 631441
( " ) 631921

631 390
631827

631 695
631414

631 945
631441

631 921
631 945
631441

Bonne de Vries (dinsdag's)
Piet Tijsma (donderdag's) 631807
Sybrand Oosterbaan ( " ) 631945

Bonne de Vries (dinsdag's)
Piet Tijsma (donderdag's)
Sybrand Oosterbaan ( "
Cees Reitsma ( "
Johan Tijsma ( "

Hit vint
Haiko van Dijk

Vacature

Wim Bethlehem
Sietze Akkerman

Sybrand Oosterbaan
Cèes Reitsma

Johan Tijsma
Sybrand Oosterbaan
Cees Reitsma



Pupillen
Leiders

Trainer(s)

E1

F1

TRAININGSTIJDEN
Senioren

A-selectie

m.i.v. nov. Tonnie Rijskamp 631788

Johan ïijsma
Yde Sinnema

Gerke van Kalsbeek
Sipke Vink

Cees Troost
Henk J. v.d. Krieke
Henrico Veerman
Siete Veenstra

Jentje Kirkenier

Jan v.d. Wal

Dinsdag
Vrijdag

Dinsdag
Donderdag

Woensdag

Woensdag

Dinsdag
Donderdag

Dinsdag

Donderdag

Woensdag

Maandag

D1

E'1

F1

D1

631 921
631 869

631 897
631294

631771
631 371
631 738
631 531

631 849

63'1574

Junioren

Pupillen

B-selectie

3el4e

Dames

A1

c1

D1

E1

F1

20.15-21 .30 u.
20.00-21.30 u.

19.00-20.15 u.
20.00.21.00 u.

20.00-21.00 u.

19.00-20.00 u.

19.00-20.15 u.

20.00-21.00 u.

18.00-19.00 u.

19.00-20.00 u.

18.00-19.00 u.

18.00-19.00 u.

Voor de E- en F-pupillen is er tijdens de winterstop de mogelijkheid om in de zaal
te trainen. De tijdsindeling wordt nog bekend gemaakt in het clubblad.
Bij verhindering van het bijwonen van de training dient tiidig de trainer oÍ leider
in kennis te worden gesteld.



ALGEHELE AFGELASTING

Bij enige twijfel omtrent het al dan niet doorgaan van wedstrijden kan via de elf-
talleiders zekerheid worden verkregen.

Of via de media, te weten;

Op vrijdag:

tussen 17.00-18.00 uur
om 18.00 uur
na 18.00 uur

's middags

Op zaterdag:

08.00 uur
na 08.00 uur
gehele dag

Omrop Fryslàn
Radio Nieuwsdienst (radio 1)

tel. via de Spodnieuwsdienst
ANP tel. 06-91122332
FVB inÍolijn 058-2671 61 5

Radio Nieuwsdienst (radio 1)
NOS Teletekst pagina 603
FVB infolijn 058-2671 615

Bij plaatselijke aÍgelasting wordt z.s.m. de leider op de hoogte gebracht.

Wedstrijdsecretaris: Harm Oosterbaan tel. 631 605



COMPETITIE.INDELING V.V. OLDEBOORN

Hoofdklasse (801)
Oldeboorn 1

Aengwirden 1 (Tjalleberd)
Haulerwijk 1

Langezwaag 1

Oldeholtpade 1

Sport Vereent 1 (Oldeberkoop)
sc Terschelling 1

TFS 1 (Drachtster Compagnie)
Udiros 1 (Oude- en
Nieuwehorne)
Warga 1

de Westhoek 1 (Scherpenzeel)
Zandhuizen 1

Res.3e Klasse H (818)
Oldeboorn 2
Heerenveen 5
sc Joure 6
Jubbega 5
Langezwaag 2
Nieuweschoot 5
Read Swart 4 (de Knipe)
Renado 4 (St. Nicolaasga)
Sneek BP 6
Udiros 3 (Oude- en
Nieuwehorne)
Warga 3

Res.4e Klasse D (822)
Oldeboorn 3
Akkrum 4
Friesland 6 (Leeuwarden)
LAC Frisia 8 (Leeuwarden)
GAVC 6 (Grou)
lrnsum 5
sc Joure 10
M.K.V. '29 6 (Leeuwarden)
Leeuwarden 6
Nicator 7 (Leeuwarden)
ïinie 3

Res.4e Klasse G í824)
Oldeboorn 4
Akkrum 5
Bakhuizen 4
FFS 3 (Vegelingsoord)
GAVC 7 (Grou)
sc Joure 9
Lemmer Bentex 4
Renado 5 (St. Nicolaasga)

Renado 6
Sneek BP 7
WZS/Pheifer Sneek 8

2e Klasse E (109)
Oldeboorn A1
Akkrum A1

Drachten A2
Drachtster Boys A3
GAVC 41 (Grou)
Gorredilk A1
Langezwaag A1
ïjnje A1
Wispolia A1 (ïerwispel)
WWSAl (Wirdum)

3e KLasse G (312)
Oldeboorn Cl
Aengwirden C1 (Tjalleberd)
Akkrum C1
lrnsum C1
sc Joure C2
Jubbega C1
Langezwaag C1
Sport Vereent C1 -
(Oldeberkoop)
Tijnje C1
Udiros C1 (Oude- en
Nieuwehorne)
Wispolia C1 (Terwispel)
WWS C1 (Wirdum)

3e Klasse B (705)
Dames-elftal
Oldeboorn Da. 1

Balk Da. 1

Bolswardia Da. 1

FFS Da. 2 (Vegelingsoord)
FFS Da. 3
Heerenveen Da. 2
RES Da. 1 (BolsWard)
TOP'63 Da. 1 (Oppenhuizen)
Waterpoort Boys Da. 1 (Sneek)
WZS/Pheifer Sneek Da. 2

Klas 415
Oldeboorn Dl
Aengwirden D1 (Tjalleberd)
Akkrum D1
Thor D1 (Lippenhuizen)
Tijnje D1

Udiros D1 (Oude- en
10
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Nieuwehorne)

Klas 523
Oldeboorn El
Drachten E1

ODV E1 (Wijnjewoude)
RWF E1 (Frieschepalen)
Tijnje E1

Wispolia E1 (Terwispel)

Klas 62í
Oldeboorn F1
GAVC F1 (Grou)
lrnsum F1

Langezwaag F1
Nieuweschoot F1

Wispolia F1 (Terwispel)

4e Klas G (019)
Apollo Engineering
(zaalvoetbal)
GAVC 5 (Grou)
GAVC 7
Haskerland 6 (Joure)
Heerenveense Boys 4
lrnsum 2
sc Joure 3
Noord Hebo Stones 6
(Heerenveen)
Read Swart 1 (de Knipe)
Spikerboor'87 1 (Akkrum)



Voetbalvereniging Oldeboorn en haar sponsors.

Sinds jaar en dag prijst V.V. Oldeboorn zich gelukkig met een aantal prima spon-
sors.Bij toename van sportieve pr:estaties en een actief beleid neemt de behoefte
aan sponsors toe maar is de voetbalvereniging ook een steeds aantrekkelijker
object voor sponsors zich via de club te proÍileren.

V.V. Oldebobrn ffVO).
WO is een vereniging met ongeveer 160 leden. De vereniging is vanzelfspre-
kend in de eerste plaats actieÍ met het voetbalspel.Zij doet dat middels senioren-
teams, jeugdteams en zaalvoetbal onder de naam Apollo Engineering.
Daar houden de activiteiten echter niet mee op. WO organiseert vele toernooi-
en, neemt aan een veelvoud deel en organiseert verder voetbal activiteiten voor
niet-leden als schoolvoetbal.

De selectie.
Het eerste elftal van VVO speelt voor het derde seizoen HooÍdklas FVB. Het elf-
tal beschikt over professionele technische leiding welke tevens verantwoordelijk
is voor het jeugdplan.

Het jeugdplan.
WO beschikt over een beleidsplan voor de jeugdelftallen. Doel is om een ver-
antwoord sportprogramma voor de jeugd te voeren en het voetbalspel bij kinde-
ren en jongeren te promoten.

Wat levert sponsoren op.
ln de eerste plaat6 kan een ondernemer zich positieÍ profileren als actieÍ dorps-
genoot, wat een nadrukkelijk positief effect heeÍt op toename oÍ behoud van
klandizie.
Ook buiten het dorp, dus ook voor ondernemers buiten Aldeboarn, kan via VVO
naamsbekendheid worden venruorven gezien onze activiteiten.
Voor een goed inzicht is een overzicht van de competitie-indeling van de selectie
toegevoegd.
Daarnaast zijn een aantal concrete voordelen gekoppeld aan de aard van spon-
soring die zichzelÍ verklaren.

Wat verstaan wij onder sponsoring.
Om misverstanden te voorkomen rekenen wij slechts die particulieren en onder-
nemers tot sponsor als zij hun bijdrage leveren aan de vereniging.
Het is vanzelfsprekend mogelijk de bijdrage aan een bepaald clubonderdeel te
koppelen. Bijdragen als bijvoorbeeld shirtsponsoring buiten het bestuur om vallen
buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur.De club verleend volledige Íinan-
ciële openheid bij het besteden van de sponsorgelden.
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Sponsormogel ijkheden-

1. Hoofdsponso(en).*) Shirtreclame selectie.
Voorpagina clubblad.
Reclamebord
BrieÍpapier WO.
Wedstrijdprogramma.
Aanplakbiljetten.) Van het sponsorbedrag wordt in het eerste jaar het tenue en het druk-

werk aangeschaÍt door de sponsor en in mindering gebracht van de sponsor-bij-
drage. (Exclusief BTW, welke te verrekenen is door de sponsor)
Het sponsorbedrag is volledig fiscaal aftrekbaar.

2. Reclamebord. / 300,- per jaar. Bord naar eigen ontwerp langs de zijlijn.

3. Club van honderd. / '100,- Vermelding in de kantine.
("clubvan honderd muur").

4. Wedstrijdbal. / 100,-- Wedstrijdprogramma.
Vermelding in de kantine.
V-ermelding in het clubblad.

5. Advertentie in het clubblad. Hele pagina: / 300,-
Halve pagina: f 175,-
Vierde pagina: Í 100,-
Achtste pagina: / 60,-

6. Shirtsponsor andere elÍtallen. ln overleg.

7. Uw eigen sponsor-idee. P.m.

Voor inÍormatie over uitvoering en aÍsluiten contracten:
Jelle Teunissen : Têlefoon: 0566-631436
Algemene inÍormatie:
Eved Fokkema, voorzitter 0566-631 860
Binne Oosterbaan, penningmeester, vice-voorzitter 0566-631 768
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BEDRIJVEN/INSTELLINGEN/PERSONEN DIE DE
V.V. OLDEBOORN FINANCIEEL STEUNEN:

HOOFDSPONSORS V.V. OLDEBOORN:

* Jac. Knol Grond-, Weg- en Waterbouw en Heiwerken Aldeboarn* Fluid Systems Hydrauliek Drachten

* Apollo Engineering Teken- en Adviesburo Aldeboarn
" MDM Service Aldeboarn
* Elzinga Autospuiterij lrnsum
. Autobedrijf v.d. Krieke Aldeboarn
* Friesland BankAldeboarn
* Rabo Bank Aldeboarn
* Hotel Goerres Aldeboarn
* M. Urff Verf Behang Glas Aldeboarn
* Bouwbedrijf R. de Vries Aldeboarn
* Cora Automatisering Aldeboarn
* Café Moeke de Bruin Aldeboarn
* Fa. Rodenburg lnstallatiebedrijÍ Aldeboarn
* Ark en Reau Asbestverwijdering e.d. Aldeboarn* Durkje's Tsiish0ske Drogisterij/KaasMiinen etc. Aldeboarn* lnternationaal Transporlbedrijf L. Visser & Zn. Aldeboarn* Hora Veevoeders Aldeboarn
* Fa. Gebr. Schiere Konstruktiewerk Aldeboarn* Meetsma Ambachtelijke slager Aldeboarn
* lt Beaken Mode'- en Sporlhuis Grou
* De RoeÍ Eatcounter/Snackbar Grou
" Classic Cars "Friesland" Aldeboarn
. T.H. Braam Pedicure Aldeboarn
* Drukkerij de Jong Aldeboarn
* Kapsalon "de Boarn" Aldeboarn
" Super de Jager Aldeboarn
* Kaasboerderij "de Deelen" Tijnje
* Schoenhandel Eggink Aldeboarn
* Modehuis Numan Aldeboarn
* "Henswoude" Dekstation/Fokkerij Aldeboarn
* Smulboetiek/CaÍetaria 't Anker Aldeboarn
* Fa. Y. Rodenburg Verven Laarzen Klompen Hengels Aldeboarn
* van Elst & Oosterbaan Accountants Leeuwarden
* Anne Nijdam Onze trouwe Supporter uit Aldeboarn
* Alle ballensponsors van Oldeboorn 1
. Alle deelnemers aan de "Club van 100"
.Alle donateurs
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JEUGD BELEIDSPLAN.

De voetbalvereniging Oldeboorn heeÍt onder het motto "Wie de jeugd heeÍt,

krijgt de toekomst" in haar beleidsplan een belangrijke plaats ingeruimd voor het
jeugdvoetbal. Het jeugdbeleidsplan omvat, als bijlage van het algemene beleids-
plan, hooÍdzakelijk de details voor uitvoering van de onderdelen van het sport
(voetbal)technisch leerplan voor de jeugdaÍdeling. Het sporttechnisch leerplan
regelt de uniÍorme werkwijze voor training, coaching, scouting en sporttechnische
administratie uitgaande van een 4-3-3 spelsysteem met een aanvallende speel-
wijze en Íorechecking. De basis van het jeugdbeleid betreft overeenstemming
over en uitvoering van onderstaande, tevens in het beleidsplan opgenomen, uit-
gangspunten:
Beleidsafspraken jeugdvoetbalbeleid v.v. Oldeboorn'

1. Het opleiden tot goed jeugdvoetbal is belangrijker dan het leveren van presta-

ties. Opleiden mag niet ten gronde gaan aan prestatiezucht van kaderleden en/oÍ
ouders.
2. De jeugdspeler dient centraal te staan in het jeugdvoetbal. De

jeugdleider/trainer dient zich ondergeschikt te maken aan de vorming en ontwik-
kelingskansen van de jeugdspeler.
3. Om een wedstrijd te winnen moeten er doelpunten worden gemaakt, dus

dient er aanvallend voetbal binnen een 4-Q-3 systeem te worden bevorderd.
4. De individuele kwaliteiten van de jeugdspelers dienen volop ontwikkelings-
kansen te krijgen en mogen niet ondergeschikt worden gemaakt aan het teambe-
lang.
5. Jonge spelers ontwikkelen zich steeds, geel ze dus speelmogelijkheden op

zoveel mogelijk elÍtalposities.
6. Bij het ontstaan van meerdere teams in dezelÍde leeftijdscategorie dienen in
het standaardteam in principe de oudste spelers te worden ingedeeld.
7. lndien zijn psychische, sociale, lichamelijke en technische kwaliteiten het toe-
laten dient een jeugdspeler zo hoog mogelijk binnen de vereniging te spelen.
Leeftijd op zich mag niet per deÍinitie bepalend zijn voor de irrdeling van een
jeugdspeler.
8. Talenten, die zich buiten de vereniging op hoger niveau beter kunnen ontwik-
kelen, mogen daarin door de vereniging niet worden belemmerd.
9. De overgang van junioren naar seniorenvoetbal dient zo soepel mogelijk te

verlopen. Om dit te realiseren dienen junioren (vanaf 15 jaar) bij voldoende tech-
nische, Íysieke en psychische kwaliteiten de gelegenheid te krijgen naast hun

eigen teamtrainingen en wedstrijden aan trainingen en (oefen) wedstrijden van
senioren te kunnen meedoen. Een en ander onder voonryaarde dat dit in goed
overleg met ouders en jeugdbestuur wordt overeengekomen en dat roofbouw op
deze jeugdspelers wordt voorkomen.
10. Kadervorming en scholing via interne en externe cursussen dient aktief te
worden bevorderd omdat de kwaliteit van de jeugdopleiding hierdoor verbeterd
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wordt.
11. De preventie en verzorging van sporlblessures dient ook voor jeugdspelers te
worden bevorderd (draag altijd scheenbeschermers!!).
12. Er dienen voldoende Íinanciële middelen beschikbaar te worden gesteld voor
goed jeugdkader en trainings- en wedstrijdmateriaal afgestemd op jeugdvoetbal.
13. Goede voorlichting aan en kontakten met spelers, ouders en school dienen
gerealiseerd te worden ter verbetering van het funktioneren van jeugdspelers en
kader.
14. Bij het aanstellen van een hooÍdtrainer en jeugdtechnisch kader dient het
algemeen bestuur bereidheid tot deelname aan en ondersteuning van het jeugd-
plan als selectiecriterium te hanteren.
15. Het jeugdplan dient de kans te krijgen zich over langere tijd te bewijzen
(minimaal 5 jaar) en dient jaarlijks te worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld
op details.

MEDEDELINGEN.

Wedstrijdduur per groep: Aanvangstijden thuiswedstrijden:

Senioren 2 x 45 minuten Oldeboorn 1 14.00 uur Zondag's
Dames 2 x 45 minuten Oldeboorn 2 11.00 uur il

A-junioren 2 x 45 minuten _Oldeboorn 3 12.00 uur Í

B-junioren 2 x 35 minuten Oldeboorn 4 10.00 uur rr

C-junioren 2 x 30 minuten Dames elÍtal 14.00 uur Zaterdag's
D-pupillen 2 x 25 minuten A-junioren 14.00 uur rr

E-pupillen 2x2O minuten C-junioren 12.00 uur x

F-pupillen 2 x 15 minuten D-pupillen 11 .00 uur
Zaalvoetbal 2x2O minuten E1-pupillen 11.00 uur rr

F1-pupillen 10.00 uur rr

Wedstrijdprogramma.

Mededelingen over het programma worden in ons clubblad "de Zwart Witten" per
14 dagen verspreid. Tevens staat iedere woensdag het programma en eventuele
andere aktiviteiten in de Mid Frieslander. Verdere aktiviteiten worden ook zoveel
mogelijk in de dorpskrant "de Tuorkemjitter" vermeld. De aktuele standen hangen

. vanaf iedere vrijdag op het prikbord in de kantine.

Presentatie-

De teamleiders venegenwoordigen met hun team een stukje v.v. Oldeboorn. De
spelers behoren bij wedstrijden het juiste tenue van de v.v. Oldeboorn te dragen.
De teamleiders treden op als gastheer t.o.v. de scheidsrechter en de bezoeken-
de teams. Zij dragen er zorg voor dat leiders en scheidsrechters worden voor-
zien van twee consumptiebonnen per wedstrijd.
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Materiaal.

Alle teams beschikken over één oÍ meerdere wedstrijdballen. De leiders dienen
er zorg voor te dragen dat deze ballen ten alle tijde bij het team blijven en in
goede staat verkeren. De wedstrijdÍormulieren liggen in het buro in de bestuurs-
kamer. De grensrechtervlaggen liggen ook in de bestuurskamer. We beschikken
over blauwe reserveshirts. Deze liggen in de kantine/bestuurskamer en dienen
na gebruik wel te worden gewassen en z.s.m. weer worden ingeleverd.
Sponsorkleding, zoals shifts en trainingspakken zijn bestemd als presentatie;
gebruik tijdens trainingen oÍ privé is niet toegestaan. Na de wedstrijden en trai-
ningen dienen de kleedkamers schoon te worden getrokken met de daarvoor
bestemde trekkers. Ook dienen de kleedkamers te worden opgeruimd (bekertjes
etc.).Toezicht van leiders(sters) en/of trainers is helaas noodzakelijk.
E.H.B.O. artikelen liggen in de bestuurskamer op de kast.

Vervoer.

Bij uitwedstrijden zijn er meestal auto's nodig. De leiders zorgen eruoor dat het
vervoer wordt geregeld. Tot de winterstop is het gehele programma bekend, dus
is het mogelijk het vervoer ver van te voren te regelen. Maak hier eventueel een
rooster van, zodat ouders ver van te voren weten wanneer zij moeten rijden.
Wacht hiermee nooit tot vrijdag!!! Er dient met alle chaufÍeurs te worden aÍge-
rekendl De leiders nemen vooraÍ het geldin, en verdelen dit onder de
chaufÍeurs. ledere speler dient te betalen!
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