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Ons iaarlijk vêrschiinende iníoboekje maakt duidelijk dat voor de ortanisatie van het voetballen veel
komt kijken en vooral dat veel aamen blj de organisatie ingevuld moeten worden.Als ie, zoals bii de w
Oldêboorn, dan ook de nodige ambities hebt, is er voor de mensen veel werk te verzetten. Gelukkit
levêrt dat veel op-We zijn zeer ingenomen mer het feit dat víer ieugdvoeóàltrainers hun werk geditto-
meerd táan voortzetten. Ondertussen neemt het damesvoetbal, naar het zich laat aanzien, ook een
vaste plaats in binnen de w Oldeboorn. Het seniorenvoetbal breidt zich dir seizoen. voorlopig, uit naar
vijf teams. Een prima ontl /ikkeling, maar met eên lant seizoen voor de boeg zouden een paar extra
leden heel erg welkom ziin.Voor het komende seizoen ziin de nieLrwe voornemens niet van de lucht.
\ y'ê willen een toed blessure-preventieplan realise.en, een nieuwe àktivileitenkommissi€ instellen en de
all€rjontste jeugd nog meer voor de vereniting interesseren. En natuurlijk willen we de goede síeer en
het plêzier in de club ook in het komende seizoen vooftzetten. Dit infoboekje wÍl een wegwjjzer ziin
voor onze huidige leden. Het mat echter voor anderen die oÍ recreatieí of prestatiegericht, actief willen
ziin een uitnoditing betekenen: "Join the Club".

Evert Fokkemà,
voorzitter



VV. OLDEBOORN

Opgericht l5 april 1923

Sportcomplex "Oldeboorn"
te|.0566-631564

INFORMATIEGIDS SEIZOEN 199 6I I 997

Deze gids ínÍormeert U over de belangiikste zaken in en rondom de v.v Oldeboorn.
Aan de orde komen:

- Bestuuílijke ortanisatie

- Samenstelling bestuui kommissies en overige akliviteiten

- Lidmàatschap en donateurschap

- Trainers en leiders

- Trajningstijden

- lndeling teams

- Afgelastingen

- Sponsoringmogelijkhêden



BESTUURLUKE ORGANISATIE VV- OLDEBOORN

- 

l.Jeugdzaken

. 2. Sporrtechnische zaken

bestuur _-_ |

I 3. Comrnercièle zaken

| 4. Onderhoudszaken

| S.Algemene zaken

I

I 6. Financièl€ zal<en

I

7. Eestuurssecretaíiaat

l

I S.Wedsrrijdorganisatie



SAMENSTÉLLING BESTUUR

Evert Fokkema voorzitter coórdinatie
S. de Grootst.iitre 18 Algemene zaken externe kontakten
tel.631860 communicatie

Kees vd.Velde secretaris agenda
Braksdyk 2 Bestuurssecretariaat notulering
tel. 631799 archiverint

mailing
algemene correspondentie

Binne Ooste.baan penningmeester financiên
Ds. Nieuwoldstr: 12 Financiële zaken ledenadministratie
te.631768 adm, donateurs en

betunstiters
lid kantinekommissie
inning kontributie

Haiko van Diik líd beheer/onderhoud
J. Douwamastr.33 Onderhouds zaken gebouwen
te1.631827 vervanging secretaris

Harm Oosterbaan lid wedstriidsecretariaat
Swettebuorren 29 Wêdstrijd kontaktpersoon gebruik
tel.631605 organisede €rreinen

_ korrespondentie adres
redàktie clubblad

lelleTeunissên lid commerciële zaken
Achterom 12 Commercièle zaken
tel.631436

Jan Nijdam lid jeugdzaken

J. Douwamastr 3l Jeutdzaken
te|.631936

Piet Tijsma lid sporttechnrsche zaken
S. de Grootstr 26 Sporttechnische zaken adm. jeutdplan
te|.631807

I'd
Aktiviteiten
commissie



SAMENSTELLING KOMMISSIES

Jeugdkommissiê
Lel.

Jan Nijdam voorzitter 63 1936

Sietze Akkerman sekretaris 631414
AIle jeugdleiders(sters)

Technische staí

Bonne devÍies hooÍd!.ainer selekie 631449
jeugdplan

Díverse (jeugd)trainers

Kantinê- ên aktivitêitenkommi$ie

loukie Diikstra schoonmaak kantine e.d. 631528
AlieVeerman bestellingen kantine ê.d. 631738
Sierou v.d- Heide
Griet Vaik
Simone Haspels
Kiki Harslra
Monique Hoekstra
Mariska vd. l'4êulen
vacature contactpersoon bestuur

Prrkommissie

Jell€Teunissen
vacàtuTe

Schoonmaakkommissiê

tid 631772
contactpersoonbestuur 631436
tid

Joukie Diikstra , schoonmaak kantine 631528

Onderhoud

Jelle Otter

Haiko vàn Dijk

ondêrhoudrêrrêinên/m^t. 63la7l
consulaat
conlactpersoon bestuur 631827
vacatuTe

Redaktie clubblad

Harm Oosterbean clubblad + weeknieuws 631605



LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP

Lidmaatschap
De voor het seizoen 1996/1997 vasttesrclde kontributie bedraagr:

- Senioren /. 180,--

-A-junioren - ll5,--

- B-juniorên - 103,--

- C-iunioren - 78,-

- D-pupillen - n,-

- E-pupillen - 67,--

. - F-pupillen - 62,- (alleen trainen 15,-- onder 6 jr.)

-Veld/zaalvoetbal - normale contributie + 26,--

- Vy'àskosren selecrie 25,

- Niet speÍende leden - 67,

- Erelêden

De administratie van de vereniging is geautomatise€rd. Dit houdt onder meer in dat de betaling van de
contrjbutie door middel van automatische betaling- plaati vindt. HiervooÍ dient gebruik te worden
gemàakt van de groene machtigingskaart (verkriigbaar bij iedere bank en postbànk) die bij de v€reni-
ging wordt ingeleverd.Voor niet automatische betalers wordt een toeslag van Í. 2,50 in rekening
gebracht-

ln de kontributie is o.a. begrepen:
- collectieve ongevallen verzekerinS via de KNVB (zie verder)
- het clubblàd "de Zwart-Witten"
- de bondskontributie

Opzegging lidmaatschap.
Het verenitintsjaar loopt van I iuli 1996 tot I juli 1997. Niet opzeSSen voor I iLrni 1997 (uirsluitend
schriÍtelijk bii de pênningmeester) betekent automatisch lid voor het voltend seizoen. Bii tussentiids
opzetten is in het beginsel het hele seizoen contributie verschuldigd. Adreswiizigingen schriftelijk door-
geven aan de penningmeêster/secretaris.

Donateurs
Deze kunnen zích aanmelden bii:

' de penningmeester: Binne Oosterbaàn tel. 631768
Ds. Nieuwoldstr. l2

De donàtie bedraagt minimaal í.25,- per iaar Het donateurschap geeft recht op het clubblad "de
Zwart-Witten", gratis toeSanS tot wedstrijden ven het le elkál (alleen op vertoon van een teldige
donateurskaart) en het bijwonen n feestavonden en andere ak-tiviteiten van de v.v Oldeboorn.



TR,AINERS EN LEIDERS

Sênioren

Leiders

Trainer
ïrainer

Oamesvoetbal

Leider(ster)

Tminers

zaalYoetbal

Leider

Junioren
Leiders

Traine,"s

Pupillen . 
,

Leiders

Trainer(s)

Jeugdkeeperstrainer

le
2e
Je
4e
5e

A-selectie
B-selectie

tel.
Harm Oosterbaan 631605
\ly'iegerHuisman 611657

Johan Fokkema 631667
Sipkevink 631294
Klaas Akkermans 631578

Apollo
Entineering

BI
Cees Reitsma'
Sible de Roos

cl
Johen Tijsma
SieteVeenstm

BI
Cees Reitsma

cl

DI

EI

DI

EI

6!t449

HenkVink 631390
\ y'illemke Meê.ier 631589
Henkvink 631390
Pieter Poepies 631580

Meint Hofstrà 631453

SybrandOosterbaan 631945
63 t44 t

632065

Honkie de Jong 631438
63 t92r
63 t53t

SybrandOosterbaan 631945
63 r44 t

Bonne deVries
Bonne deVries

JohanTiisma
SieteVêênstrà

63 t92 t

63t53t

Piet Tiisma 631807
Gerke van Kalsbeek 631897
Arie Postma (ass.) 631518

CeesTroost 631771

HenkJ. v.d. Krieke 631371

HenricoVeerman 631738
PietTijsma 631807

JentieKirkenier 631849

Jan v.d.Wal 631615

Jan vd.Wal 631615

1



TR,AININGSÏUDEN

Sêniorên

A-selectie

&selectie '

3e/4el5e

Damês

Junioren

BI

cl

Pupillen

DinsdaS
VrÍdat

Dinsdag
Vrijdàt

Woensdag

Maandat
Woensdag

Dinsdag
Donderdag

Dinsdag
Donderdag

20.15-21.30 u.

20.00-21.30 u.

20.l5-21.30 u.
19.00-20.00 u.

20.00-21.00 u.

20.00-21.00 u.

19.00-20.00 u.

19.00-20.00 u.

19.00-20.00 u.

19.00-20.00 u.
19.00-20.00 u.

Dl Dinsdag 18.00-19,00 u.
Donderdag , t8-00-19.00 u.

El I'laandag t8.00- t9.00 u.
\ y'oensdag 18.00- 19.00 u,

leugdkeepers
training Woensdag 19.00-20.00 u.

Voor de ieugdteams is er tiideÍts dê winrersrop de mogeliikheid om in de zaal te rrainen. De tijdsindê-
ling wordt nog bekend gemaek in het clubblad.
Bii verhinderin8 vah het biiwonen van de tràining dienr tijdig dê trèinêr of leider in kennis te worden
gesteld. Bii aÍgelasting váÍrde wedstrijden op zaterdag, worden er eventueel vervantende ;rainingen
gêgeven, of andere akiviteitên georgàniseerd.

a



lndeling seniorènteams sêizoen I 996-1997.

A"sêlectie.

2 S Akkerman
S.J.Tijsma

5.w' Huisman Ji1
6. P Poepjès
7. S. Oosterbaan
L H.Veermàn
9. C. Reitsma
10. S.Veenstra
I l. R. van\ y'armerdam

12.A. Faber

Leider: H. Oosterbaan

B-sêlectie.

2 A dê Boêr
3.1. de long
4.Joh. Poepjes
5.\ l Huisman Sr
6. H.Íd. Meulen
7. L.ldsinga
8.J. Stulp
9. R.lelsma
10. S. dê Roos
I L J.Voolstra
12. H.Akkermans
13.\|y'. Procee
14. B.Voolstra
15.J. Hoekstra
16. PA. Kalsbeek

Leider:Vl Huisman

Lidnr

s t24
s9/x
s t46
s33B
s39H
so6z
s04x
sl98
s083
T2OK
S28D
s49K

s03w

T45L
s094
T088
s05Y
TO22
R96R
T2IB
I44K
R83L
s64L
s26B
R68K
s92S
s35D
s I79

T25F



3e elftal.

l. H- Niêuwênhuis
2. Ê Nieuwenhuis
3. E. Quarré
4. B.Veld
5. E. HiemstrÀ
6-Joh. Poepies
7. H. rd. Krieke
8. E. v.d. Kriêke
9.J. v.d.Vlugt
l0.VÍ Jater
ll.J.Wilkens
12. H. Eizema
13. M. Hassan

Leider: J- Fokkema

4e elftal.

l,\ l van Kalsbeek
2.J, Meester
3. H.Vínk
4. J.Akkerman
5. G. van Kalsbeek
6 Pviêra Diàz
7. J. Bethlehern
8. R. devries
9. S.Vink
10. C. Mulder

12. L. Hamburg

14. M. Dam

Leidêr: S-Vink

5e elítal.

L K.Akkêrmans
2. M. Kleefstra
3.J. de Jong
4. U. Niiholt
5. H. Nieuwland
6. DValk
7.I Meester
8. B. Oosterbaan
9. D. WesterhoYen
10. S. Bergsma
Í l.ÍVoolstra
12. B. Haspels
l3- H. Hartmans
14..1. de Boer
15. H.Ament

s79T
s072
s44F
R8U
s88V
R92N
S4OL'

Tt t8
R82K
s42D

. 
R77M

R88Q
R94P
s52G
s63K
R76L
Íz6G
R89R
ïl6D
s38G

R75K

, TI48

s38G

R69L
s73N
R85N
s25A. 
R99U
s66N
RgsQ' s02v
s30t
s34C
s27C
R9IM
R78N
R72H
TOOA

R69LL€ider: K.Akkermans
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ALGEHELE AFGELASTING

Bij enige lwiiíel omtrent het al dan niet doorgaan van wedstrijden kan vía de elÍtatleiders zekerheid
worden verkregen.
Gelieve niet allemaal de wedstrijdsecretaris bellen!!!

Of via de media, te weten;

Op vriidag:

essen l7.OO-18.00 urir :Omrop Fryslán
om 18.00 utrr
na 18.00 uur

's middags

Op zatèrdag:

08.00 uur
na 08.00 uur
Sehele dag

: Radio Nieuwsdienst (radio l)
: tel. via de Sportnieuwsdienst
:ANPtel.06-91122332
: FVB infolijn 0513-618998

: Radio Nieuwsdienst (radio l)
: NOS Teletekt patina 603
: FVB infolijn 0513-618998

Bij plaatseliike afgêlesting wordt z.s,m. de leider op de hoo$e tebràchl

\ y'edstriidsecretaris: Harm Oosterbean !el. 63 I605

4



AANMELDINGSFORMULIER
VOËÍBALVERÉNIGING OLDEBOORN

Ledenadministratie:
Binne Oosterbaan
Ds. Nieuwoldstr. I2
Aldeboarn
tel.0566-ó31768

Hierbij meldt ondertêtekênde zich àen als lid van de v.v. Oldeboorn.

Miin gêeevens tin:

Straatnaam en nummêr.................-.......
Postcode: .... .. Vy'oonplaats:..........-......

Telêfoonnummer:........... Gebooraedalum:.-...-......-.

Grro/banknummer:........... Nationahteit:.... . ..

De konlriburie wordt automatisch afgeschreven. De machtiging daartoê is tegelijk met dit formulier
ingeleverd (te verkrijgen
bii elke bank of postkantoor).

Ondergetekende verklaart:
(aankruisên wat van toepassing is)

0 - de laatste 3 jaar niet in bindende wedstriiden voor een
andere voêtbalvereniging te zÍjn uitgekomen

0 - het lidnummer en vorige verenrtint is:.................

0 -tevens te willen deelnemen aan de zaalyoêtbalkompetitie
(àlleen voor senioren en A-junioren)

Opmerkint:Jeutdledên en zaalvoetbàllers dienen tevêns een pasfoto in te leveren.

Na de aanmelding neemt de leider kontak met je op voor de eerste wedstrijd.Vanaf je aanmeldint
wordt je Seliik verwacht op de train ngen.

Handtekening:.......................Datum:. ...................

Het formuUer inleveren op bovenstaand adres.
We heten le van harte welkom en wensen je veêl voetbalplêzier.



ZAALVOETBALVERENIGING APOLLO ENGINEERING.

Sedert I -5- I 99 I is er in Ald eboarn tevens de mogelijkh e id om deel te nem en aan zaalvoêtbalwêdstrij-
dên in competitíeverband. Op die datum nàmelijk werd de zaalvoetba,vereniging Apollo Entineering
(gesponsord door het gelijknami6e bedrijf op het industrieterrein Bordego re Aldeboarn) opgericht.
Deze zaalvoetbalwedstrijden worden veeÍal gêspeeld in sporthallen uit de regio.Apollo Engineerint
speelt haar thuÍswedstrijden op doordeweekse avonden in de Utingeradeelhal in Akkrum. Een zaalvoet-
balteam bestaat uit 5 spelers (incl. de keeper) en 3 wisselspelers die doorlopend mogen wisselen. De
wedstrjjdduur bedraagt 2 x 25 minuten.Voor meerdere inlichtinten en êventuele aanmelding kunt u
zich wenden tot onze penningmeester Binne Oosterbaan Ds. Nieuwoldstr l2 tel. 63 1768.

COMPETITIE.INDÊLING V.V. OLDEBOORN SEIZOEN I996- I 997.

5e Klasse B. óe Klasse BD.
Oldeboorn I Oldeboorn 4
OSI '78 I (Leeuwarden) WarSa 3

Haulerwijk I Frisia 5 (Leeuwarden)
Langezwaag I Nicator 4 (Leeuwarden)
Oldeholtpade I GAVC4 (Grou)
LSC 1890 I (Sneek) Irnsum 3

scTerschellint I joure 8
TFS I (Drachtster Compagnie) Renado 6 (Sr. Nicolaas8a)
Udiros I (Oude- en Nieuwehome) LSC 1890 4 (Sneek)
Sparta '59 I (Deinum) Sneek BP 5

Donkerbroek I Black Boys 3 (Sneek)
Boornbergum I WZS/PheiÍêr Sneêk 6

6e Klasse BA. óê Klasse BE.
Oldeboorh 2 Oldeloorn 5
Heerenveen 7 Frlsia 6 (Leeuwarden)
sc Joure 5 Black Boys 4 (Sneek)
FFS 2 (Vegelingsoord) Friesland 6 (Leeuwarden)
de Blesse 3 Akkrum 4
Nieuweschoot 6 Joure 9
Read Swart 5 (de Knipe) Terschelling 2
Renado J (St. Nicolàasga) MKV'29 4 (Leeuwarden)
Mildam 4 Snêêk BP 6
Lemmer Bentex 3 Warga 4
Oldeholtpade 3 lrnsum 4
Oosterstreek 4 WZS Pheiíer Sneek 7

6e Klàsse BC. 2ê KlasseAs.
Oldeboorn 3 Oldêbóorn Bl
Akkrum 5 Nieuweschoot 83
Wolvega 5 Frisia 83 (Leeuwarden)
Renado 5 (Sc NicolaasSa) Warga B I

Oldeholtpade 5 FVC 82 (Leeuwarden)
deWesthoek 4 (Scherpenzeel) Heerenveense Boys 83
sc Joure 7 Akkrum Bl
FFS 3 (Vegelingsoord) WWS Bl (Wird!m)
Lemmer Bentex 5 I,IKV'29 Bl (Leeuwarden)
de Biesse 6 Leeuwarden 83
de Blesse 7 Blauwwit'14 83 (Leeuwarden)
Nieuweschoot 8 Rood Geel 82 (Leeuwarden)



2e Klasse BA, Zaalvoetbal.
Oldêboorn Cl Gorredijk 2
DWP Cl (St.Johannesga) FFS I Oegelingsoord)
GAVC Cl (Grou) de GriÍíioen 3 (Oosterwo'de)
Read Swart C I (de Knipe) Spikeíboor '87 2 (Akkrum)
Oudehaske C I Noord Hebo Stones 4 (Heerenveen)

Joure C2 Heerenveense Boys 3

Sneek BP C2 Nieuweschoot 2
Aengwirden C I (Tiàlleberd) lrnsum 2

Akkrum Cl Spikerboor'87 3

Heerenveense Boys C2 Noord Hebo Stones 5
lrnsum Cl GAVC 7 (Grou)
LSC 1890 C3 (Sneek) Apollo Engineêring I (Aldeboarn)

Klasse Al.
Oldeboorn Dl
GAVC Dl (Grou)
Wolvega D2
Thor D I (Lippenhuizen)
War8a D I

Udiros D I (Oude- en Nieuwehornê)
Gorrediik D I

Boornbergum '80 Dl
Tilnje D I

Jubbega Dl
Akkrum D I

Blue Boys Dl (Nijbeets)

Klasse AX.
Oldeboorn E I

lrnsum El
GAVC EI (Grou)
Heerenveen El
Nieuweschdot El
Heerenveense Boys EI

LSC 1890 El (Sneek)

WZS Pheifêr El (Sneêk)
ONS El (Sneek)

Joure E I

Akkrum El
DWP EI

5e Klassê C Damêsvoetbal.
Oldêboorn Dá I

SportVereent Da. I (Oldeberkoop)
Read Swart Da. 2 (de Knipe)
Nieuweschoot Da. I

Heerenveense Boys Da. I

FFS Da. 2 (VêEelingsoord)
Aengwirden Da. I (Tjalleberd)
Udiros Da. I (Nieuweho.ne)

Jubbega Da. I

DWP Da. I (St.Johannesga)

Heerenveen Da, 2



vERVOERSSCHEMA JEUGDWEDSTRUDENV.V. OLDEBOORN t99ó-t 997.

Aan alle ouders van onze jeugdspelers,

Om de leiders níet steeds te belasten met het regelen van het vervoer, hebben we als jeugdcommissie
besloten om een vervoersschena te maken. ln het kort komt het erop neer dat iedere ouder op jaar-
basis even vaak riidt, zodat we tevêns hebben besloten om het betalen door de spelêrs te laten verval-
len (iedere ouder rijdt nl. we! een keer). De leiders zullen de chauffeurs 6jdig inÍormeren over de ver-
lrekijden. Moch! u om wat voor redên dan ook niet kunnen rijden, dan is het de bedoêling dat u zelf
voor een vervangende chauffeur zorgt. Dit wel gaarne melden aan de leider, zódat ook deze weêt dat
êr êen anderê chauÍÍeur komt.Alvast bedankt voor een ieders medewêrking (want zond€r iulÍiê mede-
werking kunnen onze jeugdspelers geen uitwedstriiden spelen!).

E-PUPILLEN.

Datum TêFênstander íDlaats l

7 Sept.

2l sept.

5 okt.

26 okt.

9 nov

23 nov.

D-PUPILLEN.

7 sept.

2l sept.

l2 okt.

2 nov.

16 noY

LSC I 890 El (Sneek)

Nieuweschoot El

GAVC El (Grou)

Akkrum El

Oudehaske El

DWP E I (St.lohannesga)

ïhor D I (Lippenhuizen)

GAVC D I (Grou)

Jubbega D I

Tijnje Dl

Gorrediik D I

Ber8smà4.
deVries B.

Oosterbaan B.

Haspels B.

BoerhofJ.
Ber6sma A.
MeetsmaT
Oosterbaan B.

de Vries B.

Haspêls B.

Beimin G.
Proot
Harsta K.

Vink S.

RodenburgT
ScheÍferA.
MeesterÍ
Bertsma A.
Westerhoven D



c-JUNIOREN.

14 sept.

l2 okt.

l6 nov

B-IUNIOREN,

1l sepc

5 okt.

26 ok!.

9 nov.

2l nov.

lrnsum Cl

Sneek BP C2

Oudehaske Cl

GAVC C I (Grou)

FVC 82 (Leeuwarden)

Frisia 83 (Leeuwarden)

Leeuwarden 93

MKV '29 Bl (Lêêuwarden)

Rood Geel 82 (Leeuwarden)

Bêimin G.
Hiemstrà R.

Veld M.
vd. Heide H.
vd. Berg E

Proot
BerEsmaA.

Smits l.
van MaÍrum G,
vd.Wal 

.1.

Kleefstra M.

14eester ï
v.d.Velde K.
Hoêkstrà P

Voolstral

Eijzenga R.

Romkema
Nijholt U.
deVries B.

Nemens de Jeutdcommissie,

SieEe Akkerman, jeugdsec.etàrís
tel.63l4l4

JEUGD BELEIDSPLAN.

De voetbalvereniging Oldeboorn heeít ondêr het mono "Wie de jeugd heeft, ktiig! de toekomsC' in
haar beleidsplàn een belantriike plaats interuimd voor he! jêsgdvoeóal. Hêt jeutdbeleidsplan omvat, als

bijlaSe van het algemene beleidsplan, hoofdzakelijk de details voor uiwoering van de onderdelen van het
sport (voetbai)technisch leerplan voor de ieugdafdeling. Het sporttechnisch leerplan retelt de uniforme
werkwiize voor training, coaching, scoutint en spomêchnische adminÍslraliê ukgaande van êên 4-3-J
spelsysteem met een aanvallende speelwijze en forechecking. De basis van het ieugdbeleid betreft over-
eenstemming over en uiwoering van onderstaande, tevens in het beleidsplan opgenomen, uitSangspun-
len:



Beleidsafspraken iêugdvoêtbalbeleid v.v. Oldeboorn,

l. Het opleiden rot goêd jeugdvoelbal is bêlangrijker dan het leveren van prestaties. Opleiden mag niet
ten Bronde gàan aan prestatiezucht van kaderleden en/of ouders.
2. De ieugdspeler dien! cêntraal te staan in her ieuSdvoet-

ba,. De ieugdleider/trainer dient zich ondergeschikt te maken aan dê vorming en ontwikkelingskansen
van de jeugdspelen

3. Om een wedstrijd te winnen moeten er doelpunten worden gemaakt, dus dient er aanvallend voet-
bal binnen een 4-3-3 s/steem te worden bevorderd.
4. De individuele kwaliteiten van de jeugdspele.s dienen volop ontlvikkelintskansen te krijgen en

mogen niêt onderSeschik worden gemeakt àan het teambelang.
5.Jonge spelers ontwikkelen zich steeds, teef ze dus speelmoFlijkheden op zoveel

mog€liik elftalpositi€s.
6. Bij het ontstaan van mêerdere reams in dezelíde leeÍtiidscategorie dienen in hêt standaardteam in

principê de oudste spelers te worden ingedeeld.
7. lndien ziin psychische, sociale, líchameliike en technische kwaliteiten het toelatên dient een jeugdspe-

ler zo hooS mogelijk binnen de vereniting te spelen. Leeftijd op zich mag niet per definitie bepalend zijn
voor de indeling van eên ieugdspeler.
S.Talenten, diê zich buiten de vereniging op hoter niveau beter kunnen ontwikkelen, moten daarin
door de vereniginE niet worden bêlemmerd,
9. De overSang van iunioren naar seniorenvoetbal dient zo soepel mogelijk te verlopen. Om dit te

realiseren dienen junioren (vanaí l5 iaar) bij voÍdoende rechnische, fysieke en psychische kwalireiten de
gelegenheid te krijten naast hun eigen teamtrainingen en wedstrijden ààn trainingen en (oeíen) wed-
strÍiden van seníoren te kunnen meêdoen. Een ên andêr onder voorwaarde dat dit in toed overleg met
ouders en jeugdbestuLrr wordt overeengekomen en dat rooíbouw op deze
jeugdspêlers wordt voorkomen.
10. Kadervorming en scholing via interne en externe cursussen dient aktief te worden bevorderd
omdat de kwaliteit van de jeugdopleiding hierdoor verbeterd wordr.
I l. De preventie en verzorging van sportblessures die;t ook voo. jeugdspelers te worden bevorderd
(draag altijd scheenbeschermers!!).
12. Er dienen voldoendê financiêle middel€n beschikbaar te worden gesteld voor goed jeugdkader en
trainings- en wedstrijdmateriaai aÍgestemd op ieugdvoetbal.
13. Goede voorlichting aan en kontakten met spelers, ouders en school dienen gerealiseerd te worden
ter verbetering van het funktioneren van ieugdspelers en kader
14. Bij het aanstêllen van een hoofdtraine. en jeutdtechnisch kader dient het algem€en bestuur bêreid-
heid tot deêlname aan en ondeísteuning van het ieugdplan als selêctiecriterium te hanteren.
15. Het jeutdp'an dient de kans te kriiten zich over langere tijd te bewiizen (minimaal 5 jaar) en dient
jaarlijks te worden geëvalueerd en eventLl€el biigesteld op detaiÍs



MEDEDELINGEN.

Wedstrijdduur peÍ groep:

Senioren
Dames

B-junioren
C-junioren
D-pupillen
E-pupillen
F"pupillen
Zaalvoetbal

2x45 minuten
2x45 minuten
2x45 minuten
2x40 minuten
2x35 minuten
2x30 minuten
2x25 minuten
2x20 minuten
2x25 minuten

Aanvan gstiiden thuiswedstriiden;

Oldeboorn I

Oldeboorn 2
OJdeboorn 3

Oldeboorn 4
Oldeboorn 5

Dames elftal
B-junioren
C-junioren
D-pupillen
Ël-pupillen

14.00 uur Zondag's
I L00 uur "
12.00 uur "

12.00 uur "

10.00 uur "
14.00 uur Zaterdag's
12.00 uur "
I 1.00 uur "
10.00 uur "

I 1.00 uur "

De thuiswedstrijden van Apollo Engineering (zaalyoetbal) vinden plaats in de Utingeradeelhal te Akkrum
(doorgaans op maandagavond).

V€rzêkeringen

Aansprakelijkhêidsverzekering,
De verenitint en de geregistreerdê leden zijn via de KNVB verzekerd tegen wertelijke aansprakelijkheid.
De verzekering dekt de aansprakelíjkheid van de verzekerdê voor schade aan derden. De verzekering
geldt tijdens clubaktiviteiten, trainingen e.d. Opzerteliik aangebrachte schade, schade aan motorrijtuigen,
diefstal en vermÍssing zijn van de aansprakelijkheidsveEekerint uittesloten.

Collectieve OnSevellenverzekering,

De vereniSing heeft voor haar leden een collectieve ongevallenverzekering via de KNVB.Verzekerd is:

Rubriek A: l. 10.000,- bij overlijdeu
RubriekB:- 100.000,- bij algeh e le blijven d e, fu nctionele invalid iteit voo r vêrz êkerd en tot I 9 jaar;
Rubriek 8: - 50.000,-- bij algehele blíiveflde, functionele invaliditeit voor verzekerden vanaf l9 jaar;
Rubriek Dl: - 250,- geneeskundige kosten (secundaire dekkinS, dus êerst claimen bii ziekênfonds
o.i.d.)
Rubriek D2: - 1.000,* tandheelkundige kosten (secundaire dekking, dus eerst claimen bij ziekenÍonds
o.i.d.)

(Het volledige formuliêr kunt u opvragen bii onze secretaris)



\Medstriidprogramma,

Mededelingen over het programma worden in ons clubblad "de ZwartWiften" per l4 daten verspreid.
De leiders/trainers dienen iedere weêk in de vakies in de bestuurskamer te kijken of er nog mededelin,
gen in lÍggen.Tevens staat iêdere dinsdat het programma en eventuele andere aktiviteiten in de Mid
Friesiander.Verdere aktiviteiten worden ook zoveel mogelijk in de dorpskrant "de Tuorkemjitter" ver-
me'd. De aktuele standên hangen vanaf iedere vrijdag op her prikbo.d in de kantine.

Presentatie.

De teamleiders ve.tegenwoordigen met hun team een stukje v.v OÍdeboorn. De spelêrs behoren bij
wedstrijden het juiste tenue van de v.v Oldeboorn te drègen. De teamleidêrs trêden op als gastheer
t.o,v, de scheidsrechter en de bezoekende teams, en draten er zorg voor dat leiders en scheidsrechters
worden vooruien van twee consumptiebonnen per wedstrijd.

Matêriaá|.
Alle teàms beschikken ovêr één of meerdere wedstrijdballen. De leiders di€nen er zorg voor te dragen
dat deze ballen ten alle tijde bii het team bliiven en in goede staar verkeren.Alle wedstrijdballen ziin
met stift gemerkt. Zorg ervoor dat dit zichrbáar blitft. De viltstifr ligt ín de bestuurskamer De wed,
strijdformulieren litten in het bLJro in de bestuurskamer De trensrechtervlaggen lÍtgen ook in de
bestuurskamer:We beschikken ovêr blauwe resê.veshirts voor de senioren en iunioren.Voor de pupíl-
len hebben we rode reserveshirts met opdruk "w Oldeboorn". Deze liggen in de bestuurskamer en
dienen na tebruik !vc! re worden tewassen door het ream wat ze het laatst heeft tebruikr en z,s.m.
weer worden ingeleverd. Sponsorkledint, zods shirts en trainingspakken zijn bestemd als presentatie;
gebruik tiidens trainingen of privé is de! betestaan. Na de wedstrijden en trainingen dienen de kleed-
kamers schoon te worden getrokken met de daarvoor bestemde trekkers. Ook dienen de kleedkamers
te worden opgeruimd (bekertjes erc.).Toezicht van leiders(slers) en/of trainers is helaas noodzakeliik.
E.H.B.O. artikelen ljtten in de bestuurskamer op de k3sr

Blessureverlorging.
ledere vrijdaSavond vanaí 19.00 u. ziin er rwee verzorgers (Uilke Níiholt en Dick Westerhoven) in de
kantine aanwezig om eventuele blessures e-d. te behandelen. Deze twee verzorgers zijn beschikbaar
voor a!19 leden van de v.v Oldeboorn. Dus loop nooit te lang mer een blessure dooi maar maak
gebruik van deze mogeliikheid br verzo'tint



BEDRUVEN/INSTELLINGEN/PERSONEN DIE DEV.V. OLDEBOORN FINI\NCIEEL
STEUNÉN:

HOOFDSPONSORS VV OLDEBOORN.

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

* Apollo EngineeringTeken- en Adviesburo Aldeboarn
* MDM Sêrvice Aldeboam
* Drukkerii de JongAldeboarn
x Elzinta Autospuiterij lrnsum
*Autobedrijf v.d. Kriekê Aldeboam
* Friesland BankAldeboarn
* Rabo BankAldeboarn
* Hotel Goerres Aldeboarn
* M. UrffVeí Behang Glas Aldeboam
+ Bouwbedriif R. deVries Aldeboarn
* Corè Automaiiserint Aldeboarn
+ Café Moeke de Bruin Aldeboarn
* Fa. Rodenburg lnstallatiebedrïf Aldeboarn
xArk en Reau Asbestverwïderint e.d.Aldeboarn
x lnternationaal Tmnsportbedriif L,Visser & Zn.Aldeboarn
* HoraVeevoeders Aldeboarn
+ Fa. Gebn Schiere KonstrukriewerkAldeboarn
* Meetsma Ambnchteliike slager Aldeboarn
* l! Beaken Mode- ên Sporrhuis Grou
* De Roef Earcounter/Snackbar Grou
* Classic Cars +Friesland+ Aldeboarn
*ïH. Braam Pedicure Aldeboarn
* Kapsalon "de Boarn" Atdeboarn
* Spar Aldeboarn
* Kaasboerderij "de Deelen"Tijnje
* Schoenhandel Etgink Aldeboarn
* Modehuis Numan Aldeboarn
+ "Henswoude" Deksralion/Fokk;rii Aldeboam
* Smulboerieldcafetaria 't Anker Aldeboam* Fa.Y RodenburgVerven Laarzen Klompen Hengels Aldeboarn
" van Elst & Oostêrbaan Accountants Leeuwarden
*Annê Nijdam Onze trouwe Supporter uitAldeboarn{ Beên Assuràntiën Sneêk

*Alle ballensponsors van Oldeboom I

*Alle de€lnêmers aan de "Club van 100"

*Alle donateurs

':. !
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dr'ujrkerij
de Jeng Aldebear-n

SÉdkant 15
8495 KM Aldeboarn

Telefoon 0566 - 631245


