
 

 

 

 

 

 

 

De Vereniging  

Jeugd Balkbrug is een samenwerkingsverband tussen de voetbalclubs VV Avereest en SC Balkbrug, 
waar de jeugd vanaf de mini’s tot en met de JO-19 junioren samen voetballen. Onze vereniging is een 
echte dorpsclub. We zeggen wel eens: “een club ván het dorp en een club vóór het dorp”.  

Jeugd Balkbrug heeft zich als doel gesteld om iedereen te laten genieten van voetbal, welk niveau 
een speler ook heeft. Het gaat om de beleving van het voetbal en het samen genieten van dit spel. 
Natuurlijk willen we de spelers met talenten ook de mogelijkheid bieden om zich verder te kunnen 
ontwikkelen en zodoende later hun opwachting te kunnen maken in de selectie elftallen van één van 
beide senioren verenigingen. Onze teams voetballen uitsluitend op zaterdag. De teams worden ieder 
zaterdag begeleid door het enthousiaste jeugdkader.  

Het technische aspect van het voetbal wordt ingevuld door de Technische Jeugd Commissie (afgekort 
als TJC) die verantwoordelijk is voor de teamindeling, de aanstelling van trainers en leiders en zaken 
die hiermee samenhangen.  

Tevens is er, naast vrijwilligers, het jeugdbestuur, bestaande uit ongeveer 8 personen voor 
ondersteuning en aansturing van de gehele jeugdafdeling.  

Je vindt in dit boekje alle informatie en afspraken terug die binnen onze vereniging voor jou van nut 
zijn. We hopen van harte dat je het bij Jeugd Balkbrug naar de zin gaat hebben. Bewaar dit boekje 
goed, het komt je geregeld van pas.  

Veel voetbalplezier gewenst bij Jeugd Balkbrug.  

 

Namens het gehele jeugdbestuur en alle overige betrokkenen en vrijwilligers, De voorzitter van Jeugd 
Balkbrug 

 

De voorzitter van Jeugd Balkbrug 

  



Lid worden  

Uw kind overweegt om bij onze club te komen voetballen? Dat vinden we natuurlijk erg leuk. Maar 
voordat de noodzakelijke formulieren ingevuld zijn, adviseren we u eerst dit informatieboekje te 
lezen. Lid zijn van een vereniging is namelijk meer dan wekelijks trainen en een potje voetballen.  

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent over tal van zaken binnen onze vereniging. Wat voor soort 
vereniging het is? Hoe zijn de zaken geregeld? Wat mag u van de vereniging verwachten? Wat 
verwacht de vereniging van u en uw kind? In dit boekje stellen we u over al deze zaken op de hoogte.  

Als u na het lezen van dit informatieboekje uw kind graag bij onze vereniging wilt laten voetballen, 
dan weten we dat we er iemand bijkrijgen die het waard is om lid van onze vereniging te zijn: iemand 
waar we op kunnen rekenen. In dat geval heten we uw kind van harte welkom bij onze unieke 
vereniging. 

 

De Club  

SC Balkbrug is opgericht in 1927 en is een zondag amateurvereniging. De club speelt in de 
clubkleuren rood/wit gestreept shirt met blauwe broek en blauwe kousen.  

VV Avereest is opgericht in 1993 en is een zaterdag amateurvereniging. De club speelt in de 
clubkleuren rood/wit/blauw gestreept shirt met witte broek en witte kousen.  

Jeugd Balkbrug is de jeugdafdeling van beide moederverenigingen. De clubkleuren zijn rood/wit 
gestreept shirt met rode broek en rode kousen. De jeugd speelt op zaterdag en staat bij de KNVB 
ingeschreven onder de naam SC Balkbrug. We spelen in samengestelde teams met leden van SC 
Balbkrug en leden van VV Avereest.  

Het sportpark de Balk is gelegen aan de Hoogeveenseweg 32 in Balkbrug. De accommodatie bestaat 
uit 2 kantines, 8 kleedkamers, 3 speelvelden (waarvan 1 kunstgrasveld) en 1 trainingsveld.  

Sportpark De Balk  
Hoogeveenseweg 32 
7707 CH Balkbrug  
T: (0523) 65 73 77  
F: (0523) 65 74 18  
E:pr@jeugdbalkbrug.nl 

  



Proefdraaien  

Als uw kind het leuk lijkt om te gaan voetballen kan hij of zij altijd even komen kijken en 3 keer gratis 
meedoen met de training. Neem hiervoor contact op met Everard Hagedoorn (06-55274052). Hij zal 
in overleg met de TJC vertellen op welke avond en bij welk team uw kind welkom is. 

Aan- of afmelden  

Aanmelden:  

Als de proeftrainingen zijn bevallen, kunt u uw kind aanmelden volgens de volgende procedure:  

1. Download het aanmeldingsformulier van de website www.jeugdbalkbrug.nl en vul het 
aanmeldingsformulier volledig in.  

2. Lever het formulier in bij de ledenadministratie: Rolanda Mussche, Westerhuizingerweg 65i 
7707 RG Balkbrug.  

3. Let op! Is uw zoon of dochter ouder dan 10 jaar dan moet er samen met het 
aanmeldingsformulier een pasfoto worden ingeleverd.  

4. De vereniging meldt uw kind aan bij de KNVB en licht vervolgens de TJC van Jeugd Balkbrug 
in.  

5. De TJC neemt contact op met de trainer/leider van het team waarin uw zoon of dochter zal 
gaan voetballen.  

6. De trainer/leider zal u verder inlichten over de tijden van de training en wedstrijden.  

Wij verzoeken u gedurende uw periode bij de club wijzigingen van telefoonnummer, 
adresgegevens, bankrekening, emailadres etc. door te geven aan de ledenadministratie.  

Voor het aanvragen van overschrijven naar een andere voetbalvereniging geldt de sluitingsdatum 
van 15 juni. Overschrijven kan dus alleen aan het einde van het seizoen plaatsvinden. Gedurende 
het seizoen overschrijven kan alleen als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (zoals 
opgelegd door de KNVB). Een overschrijfformulier en aanmeldingsformulier zijn verkrijgbaar bij 
de ledenadministratie.  

Let op! Een speler mag pas een wedstrijd spelen als het aanmeldingsformulier volledig is 
ingevuld. Vanaf JO13 moet hij/zij in het bezit zijn van een spelerspas van de KNVB.  

Afmelden: 

Afmelden als lid kan alleen aan het eind van het voetbalseizoen. Tussentijdse afmeldingen kunnen 
problemen geven in de teamsamenstelling; het team kan met een tekort komen te zitten. Wanneer 
er toch wordt besloten om te stoppen zal de contributie worden geïnd tot het eind van het 
voetbalseizoen, tenzij er een dwingende reden is om het lidmaatschap te beëindigen. Denk hierbij 
aan een verhuizing of langdurige blessure. 

  



Contributie  

De contributie bedraagt €7,50 per maand en wordt afgeschreven door Sportclub Balkbrug. Tevens 
wordt er éénmalig €10,- administratiekosten geïncasseerd. Bij 3 jeugdleden in 1 gezin hoeft voor het 
derde lid geen contributie betaald te worden. Contributie kan uitsluitend worden betaald via 
automatische incasso.  

De vereniging betaald voor elke speler contributie aan de KNVB. 

 

Benodigdheden 

- Voetbalschoenen 
- Scheenbeschermers 

Spelers mogen reglementair van de KNVB niet aan wedstrijden deelnemen zonder het dragen van 
scheenbeschermers en voetbalschoenen.  

- T-shirt, korte broek en voetbalsokken voor de training. In de winter zijn warme kleding of het 
dragen van thermokleding aan te raden.  

- Trainingspak, om afkoeling te voorkomen. Bij Sport Inn (zie website) kan er tegen 
gereduceerd tarief een trainingspak worden gekocht, zodat alle leden van Jeugd Balkbrug er 
hetzelfde bijlopen op wedstrijddagen. Alle leden krijgen een kortingspas van Sport-Inn die 
recht geeft op 20% korting bij aankopen in de winkel van Sport-Inn in Zwolle. De kortingspas 
is te verkrijgen bij materiaal beheer.  

- Voor de wedstrijden beschikken alle teams over gesponsorde wedstrijdtenues. Elke speler 
houdt gedurende het seizoen hetzelfde rugnummer. De broekjes en sokken worden na de 
eerste wedstrijd aan de spelers meegegeven en worden ingeleverd als uw kind aan een 
grotere maat toe is. Bij materiaalbeheer de kleding geruild worden. Ook kan hier de kleding 
ingeleverd worden wanneer uw kind het lidmaatschap heeft opgezegd. De kledingtas bestaat 
alleen uit shirtjes die per toerbeurt door ouders worden gewassen.  

- Er wordt na elke wedstrijd gedoucht, zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden. Vanaf JO13 wordt 
er ook na elke training gedoucht. Belangrijke aspecten hierbij zijn teambuilding en hygiëne. 
We verwachten dat ouders dit stimuleren en hun kinderen niet helpen om excuses te 
bedenken, zodat er niet gedoucht hoeft te worden. Wanneer iedereen dit doet wordt het als 
normaal gezien en is het niet raar, maar juist vanzelfsprekend.  

- De kleedkamer dient netjes achter gelaten te worden. Trainers en leiders houden dit in de 
gaten en spreken teams bij verzuim erop aan. 

  



Trainers/Leiders  

Het doel van de vereniging is dat elk team wordt begeleid door minimaal 1 trainer/leider. Trainer 
voor de trainingen, leider voor begeleiding tijdens de wedstrijden. Let wel: dit zijn allemaal 
vrijwilligers. Deze zijn soms moeilijk te vinden.  

Daarnaast gaan we er van uit dat ouders tijdens wedstrijddagen helpen om alles ordelijk te laten 
verlopen. De leider heeft meerdere taken op dergelijke dagen en kan wel wat hulp gebruiken. 
Helemaal wanneer hij/zij alleen is.  

 

Vrijwilligers  

Onze vereniging bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers. Als bestuur zijn dan ook altijd 
opzoek naar vrijwilligers. Op het aanvraagformulier wordt gevraagd wat u voor de vereniging zou 
kunnen betekenen. U bent verplicht een activiteit in te vullen. Zo maken we het met elkaar mogelijk 
dat de kinderen hun sport kunnen blijven beoefenen.  

 

Teamindeling  

De indeling van de jeugd vindt plaats op basis van het geboortejaar.  

- Mini’s: de jongste kinderen vanaf 5 jaar  
- JO8: kinderen die na 31 december van het lopende seizoen 8 jaar worden  
- JO9: kinderen die na 31 december van het lopende seizoen 9 jaar worden  
- JO10: kinderen die na 31 december van het lopende seizoen 10 jaar worden  
- JO11: kinderen die na 31 december van het lopende seizoen 11 jaar worden  
- JO12: kinderen die na 31 december van het lopende seizoen 12 jaar worden  
- JO13: kinderen die na 31 december van het lopende seizoen 13 jaar worden  
- JO14: kinderen die na 31 december van het lopende seizoen 14 jaar worden  
- JO15: kinderen die na 31 december van het lopende seizoen 15 jaar worden  
- JO16: kinderen die na 31 december van het lopende seizoen 16 jaar worden  
- JO17: kinderen die na 31 december van het lopende seizoen 17 jaar worden  
- JO18: kinderen die na 31 december van het lopende seizoen 18 jaar worden  
- JO19: kinderen die na 31 december van het lopende seizoen 19 jaar worden 

  



Vakanties  

- In de vakantie wordt er normaal gesproken gewoon doorgetraind. De kerst- en 
zomervakantie vormen hierop een uitzondering, dan wordt er in ieder geval niet getraind. Als 
er in andere vakanties niet getraind wordt zal de trainer dit doorgeven. Mocht uw kind op 
vakantie gaan meldt dit dan op tijd aan de trainer/leider.  

- In de winterperiode is er zaalvoetbal voor de mini’s, JO9 tot en met JO13. Hierover wordt 
tijdig informatie verstrekt. We beginnen vaak weer te trainen voor het nieuwe seizoen in de 
laatste week van de (basis)schoolvakantie. De leider/trainer geeft door wanneer de training 
weer begint.  

- Indien de weersomstandigheden dusdanig zijn dat het te gevaarlijk wordt om naar de 
training te komen of om met de training door te gaan (denk aan zware regenval, onweer, 
sneeuw) dan wordt de training afgelast. De trainer beslist of trainingen door gaan. 

Afgelastingen  

De KNVB kan het gehele amateurvoetbal of per district afgelasten. Op www.voetbal.nl staat de 
juiste informatie. Ook kunt u de app downloaden.  

Website  

Jeugd Balkbrug heeft een eigen website www.jeugdbalkbrug.nl. Op deze website staat alle 
relevante informatie met betrekking tot de vereniging. Wij streven ernaar om de site actueel te 
houden en de jeugdleden te allen tijde van de juiste informatie te voorzien. Op de website kunt u 
ook onze gedragsregels vinden. Wij adviseren u om deze goed te lezen. 

Facebook  

Ook beschikken wij over een eigen Facebookpagina: Jeugd Balkbrug. Deze kan men volgen om op 
de hoogte te blijven van activiteiten en dergelijke 


