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Voorwoord

Als scheidend voorzitter is het mij een eer u nog eenmaal welkom te heten bij een

nieuw seizoen van VV Oldeboorn. Veel mensen met een echt clubhart zullen er voor
zoÍgen dat nog veel seizoenen zullen volgen. Elk jaar blijkt het enthousiasme groot
en het ledental hoog. Dat vraagt om veel kader en vrijwillegers. Bij voorbaat danken
wij hen vooy het mogelijk maken van het vele voetbal- en aanverwant plezier. Mocht

u besluiten om iets voor de vereniging te gaan betekenen dan bent u van harte

welkom. Een waarschuwing is dan op z'n plaats. Uit ervaring weet ik dat een echt

afscheid bij de VV Oldeboorn niet mogelijk is. Het clubgevoel zal blijven.

Evert Fokkema, voorzitter.



V.V. OTDEBOORN

Opgericht r5 april r9z3

Sportcomplex "Oldeboorn "

tel: o566-63r564
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Deze gids informeert 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

- Afgelastingen

- Sponsormogel i jkheden



BESTUURTUKE ORGANISATIE V.V. OLDEBOORN

t.

2.

3.

4.

5.

6.

Jeugdzaken

Sporttechnische zaken

Commerciële zaken

onderhoudszaken

Algemene zaken

Financiële zaken

Bestuurssecretariaat

Wedstrijdorganisatie

7.

8.



SAMENSTETLINC BESTUUR

onno van Praag voorzitter Algemene zaken externe kontakten
Wjitteringswei 67 coórdinatie
tel. 631465 communicatie

Binne Oosterbaan penningmeester Financiële zaken
Ds.Nieuwoldstr. rz f inanciën
tel. 631768 ledenadministratie

adm. donateurs en begunstigers
inning kontributie

Jelle Teunissen secretaris Bestuurssecretariaat
Swettebuorren 19 agenda
tel. 631442 notulering

archivering
mailing
algemene corresp.

Dinie Troost lid Commerciële zaken
Swettebuorren 55

Iel. 63177r

Jan Nijdam lid Jeugdzaken
Weaze 19

tel. 63r936

lohan Fokkema lid Onderhoudszaken
Easterboarn 15 beheer/onderhoud
1e1.63t667 gebouwen

sietse Akkerman lid sporttechnische zaken senioren
Swettebuorren z6

tel. 63zoz8

Willemke Meester lid
Swettebuorren z3

tel. 63r589

Vacature

Wedstrijdorganisatie
wedstri jdsekretari aat
kontaktpersoon gebruik terreinen

Aktiviteitenkommissie



SAMENSTELLINC KOMMISSIE

feugdkommissie
Jan Nijdam

Maaike Nijdam

Piet Tijsma

Alle jeugdleiders

Technische staf
Chris lansen

Diverse ( jeugd)trainers

Aktiviteitenkomm issie

Joukje Dijkstra

Griet Valk

Mariska v.d. Meulen

Sjoukje Koopmans

Tjitze Nijdam

Nynke Akkerman

Syke Nieuwland
Ria de Vries

Jan de long

Pr-kommissie

Dinie Troost

vacature

onderhoud
vacature

Johan Fokkema

Redaktie clubblad
Sjoukje Koopmans

voorzittev
notuliste
jeugdcoórdinator

hoofdttainer

redaktie clubblad

contactpersoon bestuur

consul
contactpersoon bestuur

clubblad

631936

63t936

63t8o7

o5 re- 5ro548

63t528

63146r

63t825
63zo6S

63t936

631414

63tt6o
6zr++g

631723

63t77t

6Zt66t

632c65



Sport-assistent

Harm Oosterbaan

Vezorgers
Uilke Nijholt
Dick Westerhoven

klein onderhoud
schoonmaak e.d.

Í. tgt,=
- t22,to
- ro9,3o
- 82,5o
- 77,50
- 7t,to
- 6S,8o

3t,8o
- 6S,8o

63r6o5

6316t3

631676

LIDMMTSCHAP EN DONATEURSCHAP

Lidmaatschap
De voor het seizoen ggglzooo vastgestelde kontributie bedraagt:

Senioren

A-junioren
B-junioren
C-lunioren
D-pupillen
E-pupillen
F-pupillen
F-pupillen niet spelend

Niet spelende leden
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TRAINERS EN TEIDERS

Leiders senioren
Eerste

Tweede

Derde

Vierde

vijfde

Trainer

A-selectie
B-selectie

3e elftal

Keeperstrainer

Damesvoetbal
[eidster
Trainer

Wieger Huisman
Píet Tijsma

Dries Kuperus
Lutsen ldsinga

Sible de Roos

Cerke van Kalsbeek

Baukje Brugman

Klaas Akkermans

Chris Jansen

Chrís Jansen

Chris Jansàn

Durk valk

Willemke Meester
Haico van Dijk

631657

63r8o7

63r6or

63zo3t

632o65

631897

6316r6

6ltszB

o5rz-5ro548

o5rz-5ro548

o5rz-5ro548

63146t

63r589

63rBzt



Junioren
[eiders

B-junioren

C-junioren

Pupillen

D-pupillen

E-pupillen

F-pupillen

Trainers

B-junioren

C-juníoren

D-pupillen

E-pupillen

F-pupillen

lnstuif

f eugdkeeperstrainer

Jan Visser

Siete Veenstra

Wietse Huisman

Hein Akkerman

Dick Westerhoven

Jacquelien Breeuwsma

Halbe v/d Wal

August Faber

Harke Hartmans

Siete Veenstra

Wietse Huisman

Hein Akkerman

Amarins v/d Heide

Johannes Nijdam

Douwe Hein Akkerman
August Faber

Sierou.v/d Heide

lohannes Poepjes

Jeroen Croetelaars

632o95

632o78

63t657

63t4t4

6lt6t6

65244o

63r+st

63194o

63r586

632o78

63t657

6314t4

63t525

$t96

63t414

63t94o

631525

63r9oo

63r687



TRAININCSTUDEN

Senioren

A-selectie

B-selectie
(incl. 3e elftal)

4e/5e
Dames

f unioren
B-junioren

C-junioren

Pupillen
D-pupillen

E-pupillen

F-pupillen

lnstuif

Keeperstraining
Senioren

leugd

Dinsdag

Vrijdag
Dinsdag
Vrijdag
Woensdag

Maandag
Donderdag

Dinsdag

Donderdag

Dinsdag

Donderdag

Dinsdag

Donderdag

Maandag -
Woensdag

Maandag
Woensdag

Vrijdag

Dinsdag
Maandag

20.45-22.Oo u.

20.45-22.OO U.

r9.30-20.45 u.

rg.30-20.45 u.

20.oo-2l.oo u.

20.oo-2r.oo u.

20.oo-2t.oo u.

r9.oo-20.oo u.

20.oo-2r.oo u.

r8.3o-r9.3o u.

r9.oo-20.oo u.

18.3o-r9.3o u.

r9.oo-20.oo u.

r8.oo-r9.oo u.

r8.oo-r9.oo u.

r8.oo-r9.oo u.

r8.oo-r9.oo u.

17.oo-r8.oo u.

r9.30-2r.oo u.

r9.oo-20.oo u

Voor de jeugdteams is er tijdens de winterstop de mogelijkheid om in de zaal te trainen.

De tijdsindeling wordt nog bekend gemaakt in het clubblad. Bii verhindering van het

bijwonen van de training dient tiidig de trainer of leider in kennis te worden gesteld. Bij

afgelasting van de wedstrijden op zaterdag, worden er eventuele vewangende trainingen

gegeven, of andere aktiviteiten georganiseerd. Dit wordt door de trainers/leiders bekend

gemaakt.

10



INDETING SENIORENTEAMS SEIZOEN 1999|2ooo

il.

t2.

A-selectie

or. S.W.de Vries

oz. SS.Akkerman

o3. J.Tijsma
o+. l.vldWoude
o5. W.Huisman Wzn

o6. W.Huisman Szn

o7. P.Poepjes

o8. S.Oosteybaan

o9. H.Veerman

ro. S.Veenstya

Derde elftal
or. W.Jager

c.2. H.Hoekstra

o3. T.Huisman

o4. L.Hamburg

o5. S.de Roos

o6. H.v/d Meulen

o7. R.Jelsma

o8. E.Quarré

o9. H.Watzema
ro.G.van Kalsbeek

r. U.Dijkstra

12. J.Akkerman
r3. J.Meester
r4. R.Bangma

Vierde elftal
-or. Joh.Poepjes
02. P.Viera Diaz

o3. R.de Vries

ot. S.Vink
o5. F.Coerres

o6. H.v/d Krieke

o7. E.v/d Krieke

o8. J.v/d Vlugt
o9. P.v/d Vlugt
ro. C.Troost

r. j.Fokkema

. t2. l.Kooi
13. W.v/dZee
r4. H.Oosterbaan

r5. J.W.de teeuw
t6. C.ten Hoor

R.van Warmerdam

D.H.Akkerman

A. Faber

R.van Steinvoorn

Lidnr.

BFYSrz4

BFYSgTX

BFYSr46

BFYS33B

BFYS3gH

BFYTozz

BFYSo6Z

BFYSo+X

BFYSTgB

BFYTzoK

BFYSzSD

BFLS682

BFYS+gK

FNYR5TE

Lidnr.

BFYSog+

BFYTo88

BFYTzTB

BFYT44K

BFYSISD

BFTXS rS

BFYSzI6

BFYSz3S

BFYRSoS

BFYRTSN

BFYS5TF

BFYS43E

BFYTz3D

FCNJSgz

Iidnr.
BFYRSzK

BFYS36E

BFYS55J

BFYTT4B

BFYS64L

BFYRg6R

BFYRS3L

BFYSoTz

BFYSoIU

BFYRz6L

FLPQ54T

BFYS63K

BFYRg4P

FSGXg4M

Lidnr.

BFYSSSV

BFYTz6C

BFYTT6D

BFYS3SC

BFYTo55

BFYS5gN

BFYS4oL

BFYTrrS

FJCRSgR

FJGWoSO

BCLCgSU

FNWF345

FLQYgoS

BFYSo3W

FQPK6gS

FQPK6SR

r3.

r4.

B-selectie

or. A.de Boer

oz. ju.de Jong
03. L.ldsinga

o4. J.Stulp
o5. B.Voolstra

o6. J.Cyoetelaars
o7. J.Klompmaker
o8. J.Visser
o9. M.Meester
ro. H. Hartmans

r. R.v/d Torre

12. J.v/d Berg

13. J. Nijdam

t4. J.l.de Vyies
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vijfde elftal
or. K.Akkermans

oz. M.Kleefstra

o3. J.de jong

oa. U.Nijholt
o5. H.Nieuwland

o6. D.Valk

o7. B.Oosterbaan

o8. D.Westerhoven

o9. T.Voolstra

ro. B. Haspels

u. j.de Boer

t2. W.van Kalsbeek

r3. H.Vink

r4. M.Hofstra

r5. H.Ament

t6. A.Oving
17. W.Zandberg
r8. Joh. de Jong
t9. O.Kloosterboer

B-junioren
or. A.Bergsma

oz. J.Beimin
o3. R.Hiemstra

o4. D.van Marrum
o5. N.Veld

o6. J.Watzema
o7. C.Wagenaar

o8. B.P.Kleefstra

o9. M.Huisman

ro. G.v/d Heide

r. M.v/d Heide

12. J.de Leeuw

r3. J.v/d Werf

Lidnr.

BFYR6gL

BFYSz:N

BFYRS5N

BFYSzSA

BFYRggU

BFYS66N

BFYSozV

BFYS3or

BFYSZzC

BFYRgIM

BFYRzZH

BFYRssQ

BFYSSzG

BCLMSSK

BFYTooA

FNWF356

FQMKs:W

FNWP5TU

Lidnr.

BFYS5oO

BFYS53H

BFYSz6Q

BFYS5SM

BFYS+81

BFYS+Zl

FJcwoTQ

BFYS+SC

BFYS6II

BFYS5TL

BFYSg4U

FlCWo6P

FQPW6+F

Dameselftal

or. S.v/d Heide

oz. M.Hoekstra

o3. S.Koopmans

or*. M.v/d Meulen

o5. A.de Visser

o6. N.Akkerman

oZ. A.v/d Heide

o8. M.Hiemstra

o9. M.Huisman

ro. E.Poepjes

u. M.Wobma

t2. M.Schotanus
r3. K.Veld

r4. M.Nijdam
r5. l.v/d Krieke

16. K.Rodenburg

17. C.Keekstra

C-junioren
or. A.de fong
oz. S.Postma

o3. T.Proot

o4. C.Scheffer

o5. J.Meester
o6. H.Brandinga

oZ. l.de Jong
o8. H.de Jong

o9. E.Oosterbaan

ro. R.van Amstel

r. L.van Amstel

t2. M. Boerhof

Lidnr.
BFYTIzF

BFYTI6J

BFYTIZK

BFYT3SL

BFYT:sI

BFYT3oN

BIYIzgl
BFYT2SI

BFYT4oQ

BFYT4TH

BFYT:gM

FLTK34L

BFYT3TE

BFYTz4E

BFYSSSS

BFYSg8Y

BFYSSTU

Lidnr.

BFYS56K

BFYST4O

BFYT46M

FGNJgoB

BFYT5oT

FCQNStV

BFYSZZR

BFYTTZE

BFYSSzP

FSCXg5N

FSCXg6O

BFYS6oR

TEA,MI N DELI NCEN SEIZOEN t999 I 2ooo
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D-Pupillen Lidnr. E-Pupillen Lidnr.

or. A.Huisman BFYS9rR or. N.Hashemi FLSKS3S

oz. f.v/d Krieke BFYSS4R 02. R.Land FLSP9gS

o3. f .Boerhoí BFYSS6T o:. J.H.v/d Wal FLSKzEP

o4. J.Troost BFYSS3Q o4. P.Breeuwsma FLSKT4Q

o5. A.Watzema BFYSz8S o5. D.Kalsbeek FQLK23C

o6. E.Westerhoven FJCXoIX o6. A.Hobma FLSKS5U

o7. M.de Vries FCNI886 o7. K.Hartmans FLSKTTT

o8. A.Oosterbaan BFYSgoz o8. J.Haspels FLSKTSU

o9. M.Haspels FGNfg:+

ro. T.Vink FLSP9SR

n. S.Hobma FLSKT5R

t2. T.Beimin FLPQSTQ

13. S.van Roeden FQNWSSB

14. f .Nijholt FQNWsr6

F-Pupillen Lidnr. lnstuif
or. M.Hashemi FLSKSzR or. D.taber
02. R.Spinder FLSK8TQ c2. R.Poepjes

o3. R.Faber FQNWSZA _o3. S.Oosterbaan

o4. R.van Kalsbeek FQNW869 o4. R.Ypenga

oS. J.v/d Wal FQNWSz5 05. J.A.Ypenga
o6. D.Rodenburg FQNWSSS o6. F.Fokkema

oz. W.v/dHeide. FQNWS+Z o7. T.F.Bles

o8. M.v/d Horst FSCXSZP

og. J.l.Bles
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ATCEHELE AFGELASTING

Bij enige twijfel omtrent het al dan niet doorgaan van wedstrijden kan via de

elftalleiders zekerheid worden verkregen. Celieve niet allemaal de wedstrijdsecretaris
te bellen!l!

Of via de media, te weten;

op wijdag:
tussen 17.oo-l8.oo u.

om r8.oo uur
na r8.oo uur

s'middags

Op zaterdag
o8.oo uur
na o8.oo uur
gehele dag

Omrop Fryslàn

Radio Nieuwsdienst (radio r)

tel.via de sportnieuwsdienst
ANP tel. o6-9nzz33z
KNVB infolijn o5r3-6r8998

Radio Nieuwsdienst (radio r)

N0S Teletekst pagina 6o3

KNVB infolijn o5r3-6r8998

Bij plaatselijke afgelasting wordt z.s.m. dEleider op de hoogte gebracht.

Wedstrijdsecretaris Willemke Meester tel: 63r589

IEUGDBETEIDSPTAN.

De voetbalvereniging Oldeboorn heeft onder het motto "Wie de jeugd heeft, krijgt de
toekomst" in haar beleidsplan een belangrijke plaats ingeruimd voor het jeugdvoetbal.
Het jeugdbeleidsplan omvat, als bijlage van het algemeen beleidsplan, hoofdzakelijk de
details voor uitvoering van de onderdelen van het sport (voetbal) technisch leerplan
voor de jeugdafdeling. Het sporttechnisch leerplan regelt de uniforme werkwijze voor
training, coaching, scouting en sporttechnische administratie uitgaande van een 4-3-3
spelsysteem met een aanvallende speelwijze en forechecking. De basis van het jeugd-
beleid betreft overeenstemming oveÍ en uítvoering van onderstaande, tevens in het
beleidsplan opgenomen uitgangspunten:
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AANMELDI NGSFORMULI ER VOETBATVERENICI NC OTDEBOORN

Ledenadministratie:
Binne Oosterbaan

Ds. Nieuwoldstrj itte rz

Aldeboarn
tel.oS66-6:r268

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van de v.v. Oldeboorn.

Miin gegevens ziin:

Achternaam en voornamen:...............

Straatnaam en nummeÍ:.

Postcode.... ............... Woonplaats....

Telefoonnummer:..........................Ceboortedatum:..............

Ciro/banknummer:........................ National iteit:.

De kontributie wordt automatisch afgeschreven. De machtiging daartoe is tegelijk
met dit formulier ingeleverd (te verkrijgen bij elke bank of postkantoor).

Ondergetekende verklaart:
(aankruisen wat van toepassing is)

o - de laatste 3 jaar niet in bindende wedstrijden voor een andere

voetbalvereniging te zijn uitgekomen
o - het lidnummer en vorige vereniging is............
o - tevens te willen deelnemen aan de zaalkompetitie

(alleen) voor senioren en A-junioren)

Ben je 16 jaar of ouder, dan moet je een legitimatiebewijs tonen i.v.m. de identificatieplicht.

Legitimatiebewijs: Nr.:

Na de aanmelding neemt de leider kontakt met je op voor de eerste wedstrijd.
Vanaf je aanmelding wordt je gelijk verwacht op de trainingen.
Handtekening...:........... Datum........

Het formulíer inleveren op bovenstaand adres.

We heten je van harte welkom en wensen je veel voetbalplezier.

15



COMPETIT| E- | NDELI Nc V.V. OLDEBOORN SETZOEN tgggt 2ooo

Eerste elfial
or Oldeboorn

02 Dronrijp
03 Dokkum
04 St. lacob
o5 Renado(st.tticolaasga)
o6 DTD (lelsum)

07 Mildam
o8 ïerschelling
09 Aengwirden (rlalleberd)
ro Thor (Lippenhuizen)

rr Blauwhuis

t2 Robur (ttarlingen)

Derde elftal
or Oldeboorn 3

02 LSC r89o (Sneek)

03 Lemmer Bentex 3
04 Sneek s

05 Mildam 3

o6 Wispolia z (terwispel)
o7 FFS z (Vegelinsoord)

o8 WZS g (Sneek)

09 Read Swart i (de Knipe)
ro Black Boys z (Sneek)

rr lrnsum 3

t2 Heerenveen 7

Tweede elftal
or Oldeboorn z

oz OSI'28 z (Leeuwarden)

03 Warga 3

05 CAVC a (Crou)

06 Thor z

07 Tijnje z

o8 Rood Geel 4 (Leeuwarden)

09 Zwaagwesteinde 3

ro Oosterlittens 3

rr Akkrum 4
t2 Nicator 4 (Leeuwarden)

Vierde elftal
or Oldeboorn 4

02 FVC 6 (Leeuwarden)

03 Tíjnje 3

04 OSI'28 I
05 CAVC 5

06 Akkrum 5

07 lrnsum 4

o8 Nicator ro

09 Corredijk 6

ro Frisia 9 (Leeuwarden)

r MKV'29 z (Leeuwarden)

t2 Warga 5
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vijfde elftal
or Oldeboorn 5

02 Heerenveen 9
03 Nieuweschoot 6
04 Corredijk 7
05 Cersloot z

o6 WZS 5

oT lrnsum 5

o8 Read Swart 5

09 lubbega 7
ro Joure 8
u Langezwaag 4

8-junioren
or Oldeboorn Br

VVI Br (tdskenhuizen)

Oudega Br

Delfstrahuizen Br

Black Boys Br

Bakhuizen Br

HJSC Br (Hommerts)

D-pupillen
or Oosterlittens Dr

02 Blauwhuis Dr

03 Terschelling Dz

04 HJSC Dt

05 Top '63 Dr

o6 Oldeboorn Dr

F-pupillen
or Oldeboorn Fr

02 Oudehaske Fr

03 Read Swart Fr

04 DWP Fr (St.1o6unn.rn",
05 Warga Fr

06 WWS Fr(Wirdum)

Dames elftal
or Oldeboorn r

02 CAVC I

03 Berlikum z
04 Harlingen r

05 Arum r

o6 Akkrum r

ol Robur I

o8 Mulier r (Witmarsum)

09 Leeuwarden r

ro OSI'79 r

rr Beetgum r

t2 AVC z (Sexbierum)

C-junioren
or Oldeboorn Cr

02 Aengwirden Cr

03 Tijnje Cr

04 Mildam Cr

_o5 Thor Cr

o2

o3

o4

o5

o6

o7

E-pupillen
or Oldeboorn Er

02 Black Boys Er

03 FFS Et

04 Waterpoort Boys Er (Sneek)
05 HJSC El

o6 Oudehaske Er
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BELEIDSAFSPRAKEN IEUGDVOETBALBETEID V.V. OLDEBOORN

r. Het opleiden tot goed jeugdvoetbal is belangrijker dan het leveren van

prestaties. opleiden mag niet ten gronde gaan aan prestatiezucht van

kaderleden enlof ouders.

2. De jeugdspeler dient centraal te staan in het jeugdvoetbal. De jeugdleider-

/trainer dient zich ondergeschikt te maken aan de vorming en ontwikkelings-

kansen van de jeugdsPeler.

3. om een wedstrijd te winnen moeten er doelpunten worden gemaakt' dus

dient er aanvallend voetbal binnen een 4-3-3 systeem te worden bevorderd'

4. De individuele kwaliteiten van de jeugdspelers dienen volop ontwikkelingskansen

te krijgen en mogen niet ondergeschikt worden gemaakt aan het teambelang'

5. Jonge spelers ontwikkelen zich steeds, geel ze dus speelmogeliikheden op

zoveel mogelijk elftalPosities.

6, Bij het ontstaan van meerdere teams in dezeltde leeftijdscategorie dienen in het

standaardteam in principe de oudste spelers te worden ingedeeld.

7. tndien zijn/haar psychische, sociale, lichamelijke en technische kwaliteiten het

toelaten dient een jeugdspeler zo hoog mogelijk binnen de vereniging te

spelen. Leeftijd op zich mag niet per defenitie bepalend ziin voor de indeling

van een ieugdsPeler.
g. Talenten, die zich buiten de vereniging op hoger niveau beter kunnen ontwik-

kelen, mogen daarin door de vereniging niet worden belemmerd'

g. De oveÍgang van junioren naar seniorenvoetbal dient zo soepel mogelijk te verlopen.

om dit te realiserm dienm junioren (vanaf r5 jaa0 bij voldoende technische, fysieke

en psychische h,valiteiten de gelegenheid te kriigen naast hun eigen teamtrainingen

m wedstrijden aan trainingen en (oefen)wedstriiden van senioren te kunnm meedoen

Een en ander onder voorwaarde dat dit in goed ovoleg met ouder en jeugdbestuur

wordt overeengekomen en dat roofbouw op deze jeugdspelers wordt voorkomen.

to. Kadeworming en scholing via inteme en exteme cursussen dient aktief te worden

bevorderd omdat de kwaliteit van de jeugdopleiding hierdoor verbeterd wordt.

l. De preventie en venorging van sportblessures dient ook voor jeugdspelers te worden

bevorderd (draag altiid scheenbeschermen ! ! ! )'

12. Er dienen voldoende financiële middelen beschikbaar te worden gesteld voor goed

jeugdkader en trainings- en wedstrijdmateriaal afgestemd op jeugdvoetbal.

t3. Coede voorlichting aan en kontakten met spelers, ouders en school dienen gereali-

seerd te worden ter verbetering van het funktioneren van jeugdspelers en kader.

14. Bij het aanstellen van een hoofdtrainer en jeugdtechnischkader dient het algemeen

bestuur bereidheid tot deelname aan en ondersteuning van het jeugdplan als

selectiecriteri um te hanteren.

15. Het jeugdplan dient de kans te krijgen zich over langere tiid te bewijzen (minimaal

5 pir) án dient jaarlijk te worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld op details.
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MEDEDELINGEN

Wedstri jdduur per groep:

Senioren

Dames

A-junioren
B-junioren
C- junioren

D-pupillen
Meisjes

E-pupillen
F-pupillen

2 x 45 minuten
2 x 45 minuten
2 x 45 minuten
2 x 40 minuten
2 x 35 minuten
2 x 30 minuten
2 x 30 minuten
2 x 25 minuten
2 x 20 minuten

r4.oo uur
ro.oo uur
r2.oo uuÍ
r2.oo uuÍ
to.oo uuÍ
r4.oo uur
r2. r5 uur
il.45 uuÍ

09.30 uuÍ
09.30 uuÍ
ro.45 uuÍ

MNVANGSTU DEN THUISWEDSTRI' DEN

oldeboorn r

Oldeboorn z

Oldeboorn 3

Oldeboorn 4

Oldeboorn 5

Dameselftal
B-junioren
C-junioren
D-pupillen
E-pupillen
t-pupillen

Zondag's
Zondag's
Zondag's
Zondag's
Zondag's
Zaterdag's
Zaterdag's
Zaterdag's
Zaterdag's
Zaterdag's
Zaterdag's
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VERZEKERINGEN

Aansprakel i j kheidsverzekering.
De vereniging en de geregistreerde leden zijn via de KNVB verzekerd tegen
wettelijke aansprakelijkheid. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de
verzekerde voor schade aan derden. De verzekering geldt tijdens clubaktiviteiten,
trainingen e.d. Opzettelijk aangebrachte schade, schade aan motorvoertuigen,
diefstal en vermissing zijn van de aansprakelijkheidsverzekering uitgesloten.

Collectieve Ongeval lenverzekering.
De vereniging heeft voor haar leden een collectieve ongevallenverzekering via de
KNVB gesloten. Met ingang van r augustus r998 zullen de dekkingsvoorwaarden van
de collectieve ongevallenverzekering enigszins worden gewijzigd. Verzekerd is:

Rubriek A

Rubriek B

Rubriek C

Rubriek or

Rubriek Dz

f. ro.ooo,-- bijoverlijden;
f. roo.ooo,-- bijalgeheleblijvende, functionele

invaliditeit voor verzekerden tot r9 jaar;

f. 5o.ooo,-- bÍj algehele blijvende, functionele
invaliditeit voor verzekerden vanaf
r9 jaar;

f. zso,-- geneeskundige kosten (secundaire dek-
- king, dus eerst claimen bij ziekenfonds

o.i.d.); Niet gedekt zijn de eigen bijdrage
van het zeieknfonds en het eigen risico
van de particulier verzekerden.

f r.ooo,-- tandheelkundigekosten(secundaire
dekking, dus eerst claimen bij zieken-

fonds o.i.d.).

f r.ooo,-- bij overlijden door hartaanval

Nieuw is dat er door verzekeraar een bedrag van f r.ooo,-- wordt uitgekeerd wanneeÍ
een speler tijdens de actieve deelname aan een wedstrijd of training als gevolg van
een hartstilstand komt te overlijden.

(Het volledige formulier kunt u opvragen bij onze secretaris).

20



WEDSTRUDPROGRAMMA

Mededelingen oveÍ het programma worden in ons clubblad "de Zwayt Witten" om de
drie weken verspreid. De leiders/trainers dienen iedere week in de vakjes in de
bestuurskamer te kijken of er nog mededelingen in liggen. Tevens staat iedere
dinsdag 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 vertegenwoordigen 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 bezoekende teams,
en dragen eí zoÍg voor dat de leiders en scheidsrechters worden voorzien van twee
consumptiebonnen per wedstrijd.

MATERIAAL

Alle teams beschikken over één of meerdere wedstrijdballen. De leiders dienen eÍ zotg
voor te dragen dat deze ballen ten alle tijde bij het team blijven en in goede staat
verkeren. Alle wedstrijdballen zijn met stift gemerkt. Zorg ervoor dat dit zichtbaar
blijft. De viltstift ligt in de bestuurskamsr. De wedstrijdformulieren liggen boven
het buro in de bestuurskamer. De grensrechtervlaggen liggen in de box van de
scheidsrechter. Sponsorkleding, zoals shirts en trainingspakken zijn bestemd als
presentatie; gebruik tijdens trainingen of privé is niet toegestaan. Na de wedstrijden
en trainingen dienen de kleedkamers te worden opgeruimd. Toezicht van de leiders
enlof trainers is helaas noodzakelijk. E.H.B.O. artikelen liggen in de kantine/scheids-
rechtersbox/bestuurskamer.

BLESSUREVERZORGING

ledere vrijdagavond vanaf r9.oo u. zijn er twee verzorgeys (uilke t'tilholt en Dick

Westerhoven) in de kantine aanwezig om eventuele blessures e.d. te behandelen.
Deze twee veÍzorgeÍs zijn beschikbaaÍ voor alle leden van de v.v. Oldeboorn. Dus loop
nooit te lang met een blessuye door, maar maak gebruik van deze mogelijkheÍd tot
verzorging.
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BEDRI'VEN/INSTELTINGEN/PERSONEN DIE DE V.V. OTDEBOORN IINANCIEET STEUNEN:

HOOFDSPONSORS V.V. OTDEBOORN
* 

lac.Knol Crond-, Weg- en Waterbouw en Heiwerken bv Aldeboarn

* Fluid Systems Hydrauliek
* Apollo Engineering Teken- en Adviesburo
* MDM Service
* Drukkerij de Jong
* Elzínga Autospuiterij
* Autobedrijf v.d. Krieke
* Friesland Bank
* Rabobank
* Hotel Aldeboarn
. M.UrÍf Verf Behang Glas
* Bouwbedrijf R.de Vries
* Café Moeke de Bruin
* Fa.Rodenburg lnstallatiebedrijf
* Ark en Reau Asbestverwijdering e.d.

' lnternationaal Transportbedrijf L.Visser 6 Zn.
* Hora Veevoeders
* Fa.Cebr.Schiere Konstruktíewerk
* Meetsma Ambachtelijke slager
* De Roef Eatcounter/Snackbar
* Classic Cars * Fríesland *
* ï.H.Braam Pedicure
* Kapsalon "Nancy"
* Spar
* Kaasboerderij "de Deelen"
* Modehuis Numan
* Henswoude Dekstation/Fokkeri j
* fa.Y.Rodenburg Verven Laarzen Klompen Hengels
* Van Elst 6 Oosterbaan Accountants
' Roel Hofstede Vakkundig Tegelbedrijf
* Cafetaria Smulboetiek't Anker
* Leeuwarder Courant
* zeilschool Pean
* Wout Kuik Steenhouwer
* BKM kantoorsystemen
* Eelsingh Assurantiën
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Drachten

Aldeboarn
Aldeboavn

Aldeboarn

Jirnsum
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Crou
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Tijnje
Aldeboarn
Aldeboarn
Aldeboarn
Leeuwarden

Aldeboarn
Aldeboarn
Leeuwarden
Akkrum / Nes

Aldeboarn
Aldeboarn
Akkrum



* A.Mulder Assurantie- en Financieringskantoor Aldeboarn
Zagt Onderhouds- 6 en Dakdekkersbedrijf Aldeboarn / Nes

*,almarson Continental Slangklemmen Gorredijk
* 

Janco Voolstva Klussenbedrijf Aldeboarn

* Alle ballensponsoys van Oldeboorn r

* Ale deelnemers aan de "Club van roo"

* Alle donateurs
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HUTSHOUDETUK REGIEMENT V.V. OTDEBOORN.

Het huishoudelijk reglement van Vvo heeft als doel een aantal praktische zaken op en
rond het terrein en in de accomodatie te regelen. Het voorziet in zaken welke niet
anderszins zijn geregeld. Waar het reglement niet in voorziet is ter beoordeling van
het bestuur of voor de daartoe door het bestuur aangewezen personen. Leden
worden geacht het reglement te kennen.

Het reglement draagt er toe bij dat alle gebruikers, leden en vrijwilligers, op korte en
lange termijn, zo optimaal gebruik te laten maken van accomodatie en terreinen. Met
deze intentie zal het bestuur het reglement hanteren.

or. Niemand mag zich zonder reden op velden en in gebouwen van de vereniging
bevinden

c.2. Auto's en rijwielen zijn niet toegestaan op de velden. Beide dienen op de daar-
toe bestemde plaatsen te worden gestald.

03. Honden moeten op het terrein worden aangelijnd.
04. Het publiek hoort bij de wedstrijden achter de afrastering plaats te nemen.
05. Afval behoort in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
o6. Na de laatste wedstrijdtraining behoren de laatste gebruikers:

- de kleedruimtes op te ruimen en aan te vegen;
- de lichten van de kleedaccomodatie uit te doen;
- de deuren af te sluiten en de sleutels in te leveren.

oT. De kantine mag niet met voetbalschoenen worden betreden.
08. De voetbalschoenen mogen niet worden schoongemaakt in de kleedruimtes en

doucheruimte.
09. ln de kleedruimtes mag niet worden gerookt en eÍ mogen geen flesjes,

glazen of blikjes mee naaÍ binnen worden genomen.
ro. Voetbaltassen dÍenen ín de rekken te worden geplaatst.
rr. Na de training behoren alle materialen te worden opgeruimd.
t2. Spelende- en kaderleden horen bij opzegging van hun lidmaatschap alle

verenigingseigendommen weer in te leveren.
13. leder spelend lid zorgt voor het juiste, en in goede staat verkerend, clubtenue

bij wedstrijden. Een sponsor clubtenue mag alleen tijdens wedstrijden woyden
gedragen en is niet voor particulier gebruik bestemd.

14. Bij trainingen hoort een trainer of leider aanwezig te zijn.
15. Bij afkeuring van speelvelden door de consul zijn de velden voor alle trainings-

enlof wedstrijdgebruik gesloten.

16. Leden behoren zich correct te gedragen t.o.v. (mede)spelers, kader, tegen-
standers, publiek, grens- en scheidsrechters.
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