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Bestuur WBSV:  

Voorzitter:   vacature  ….  E-mail: voorzitter@vvwbsv.nl  

Secretaris:   vacature   ….  E-mail: secretaris@vvwbsv.nl  

Penningmeester:  vacature   ….  E-mail: penningmeester@vvwbsv.nl  

Wedstrijdsecretaris  
zaterdag en zondag:  Bart Bakker   06-23172539 E-mail: wedstrijdsecretaris@vvwbsv.nl 
           bfmbakker@outlook.com 

Kantine beheer:  Wessel Prins  06-57885703  E-mail:  

Jeugdcommissie:  Maaike Smit   06-10066400 E-mail: jeugdcommissie@vvwbsv.nl   

   Diana de Lange   06-23289387   

Bestuurslid:  Britt Meijer  06-42873059  E-mail:  brittje-meijer@gmail.com  

Website:   Rob de lange   06-55932134 E-mail: secretaris@vvwbsv.nl  

Kantine WBSV:     0299-291081  
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Voorwoord  

Tijdens een voetbalseizoen kunnen weleens vragen opkomen. Daarvoor is dit bewaarboekje bedoeld. 
Een overzichtelijk naslagwerk waarin leden van WBSV en hun ouders/verzorgers alle belangrijke 
informatie terugvinden. Denk daarbij aan elftalindelingen, trainingstijden en telefoonnummers van 
leiders en bestuursleden. Met het boekje nodigen wij u ook uit met ons mee te denken. Wij willen dat 
onze jeugdleden het naar hun zin hebben bij WBSV. Heeft u suggesties om het voor hen nog leuker te 
maken, laat het ons dan weten.  

Veel plezier dit seizoen bij WBSV!  

Namens het bestuur 
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De vereniging 

WBSV  
Jisperweg (nabij 57) 
1464 NG Westbeemster  
0299-683191 (kantine) 
www.vvwbsv.nl 
KNVB-relatiecode: BBFX15P  
Bankrekening: NL62RABO 0342 3060 22 
 

Postadres bestuur:  WBSV-bestuur  
p/a Bart Bakker 
Landbouwlaan 10 
1464 NN   Westbeemster  

Mailadres bestuur: secretaris@vvwbsv.nl  

 

Tenue:  - rood shirt,  
- witte broek,  
- rode sokken,  
- scheenbeschermers (verplicht)  

Overige benodigdheden:  
- voetbaltas  
- trainingspak  
- maillot (voor in de winter)  
- trainingstenue (hoeft niet per se rood/wit te zijn) 

 
Voetbal-kleding/benodigdheden zijn verkrijgbaar bij:  
Duijn Teamsport 
De Oude Veiling 24 
1689 AA Zwaag 
E-mail: info@teamsportwinkel.nl 
Tel: 0229 299 028 
https://www.teamsportwinkel.nl/ 
 

 

WBSV heeft een hoofdbestuur en een jeugdcommissie. De jeugdcommissie organiseert, samen met 
leiders en ouders, leuke activiteiten binnen de vereniging.  

Wat we met onze jeugd voor ogen hebben staat beschreven in een jeugdbeleidsplan. Dit plan ligt ter 
inzage in de kantine en is te vinden op onze website. 
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Overige informatie;  

- Onze jeugdteams nemen gedurende het seizoen deel aan verschillende toernooien. Of bij WBSV 
of, op uitnodiging, bij andere verenigingen. 

- Onze Jo8, Jo9, en Jo12 doen tijdens de winterstop mee aan het Sport 2000 toernooi. Dit is een 
indoortoernooi verdeeld over twee of drie zaterdagen. 

- De competitiewedstrijden zijn te vinden op de speelkalender van de KNVB (zie www.knvb.nl ). En 
natuurlijk op onze eigen site www.vvwbsv.nl .  De voetbal.nl app is ook heel handig om te 
downloaden voor informatie over de wedstrijden. Op de voetbal.nl app staat ten alle tijden de 
meest recente informatie. (ook over verplaatsing tijdstip of afgelastingen) In deze site of app kunt 
u een ouder-inlog aanmaken en de wedstrijden van uw kind(eren) volgen. 

- Leiders, trainers of ouders kunnen voor hun team een uitje organiseren. Wij stellen daarvoor 
maximaal € 10.00 per speler beschikbaar. U kunt dit regelen met onze penningmeester, Paul 
Stokman.  

- Een lijst met alle belangrijke telefoonnummers en mailadressen staan op onze website. 

 

Wat verwachten we van u als ouder/verzorger? 

• Dat u bij toerbeurt rijdt bij uitwedstrijden.  
 

• Dat u bij thuiswedstrijden bij toerbeurt kantinedienst draait. U dient dan minimaal 45 
minuten vóór het begin van de wedstrijd aanwezig te zijn. 
 

• Een lijst met instructies hangt in de keuken van de kantine en er is altijd iemand aanwezig die 
uw vragen kan beantwoorden. 
 

• In het programma op onze website kunt u zien of u bent ingedeeld. Bent u verhinderd? Dan 
moet u zelf voor vervanging zorgen. 
 

• De jeugdteams die op zondag spelen draaien zelf kantinedienst in tweetallen. 
 

• Dat u de kinderen voor de trainingen en wedstrijden afzet op het Kerkplein en niet met de 
auto doorrijdt naar de kantine. 
 

• Dat u niet mee de kleedkamer ingaat; alleen de leider zorgt voor begeleiding. 
 

• Dat u uw kind geen waardevolle spullen naar de training of wedstrijd laat meenemen. 
 

• Dat u tijdens de wedstrijd achter de afrastering blijft. Alleen de coach mag het veld betreden. 
 

• Dat u geen glaswerk mee naar buiten neemt. 
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Afgelastingen 

§ Afgelastingen kunt u bekijken via - Website www.voetbal.nl en de voetbal.nl  app.  
 

§ De team-app. De leider brengt de spelers op de hoogte als een wedstrijd niet doorgaat. 
 

§ Teletekstpagina 603, categorie B West 1. Vanaf vrijdagavond en/of zaterdag 8.00 uur. 

 

Aan- en afmeldingen 

Wilt u uw kind als nieuw lid aanmelden? Ga dan naar onze site www.vvwbsv.nl.  Op de homepage 
staat onder de knop clubinfo de link:  https://www.vvwbsv.nl/aanmelden-nieuw-lid  Hier kunt u alle 
benodigde gegevens invullen. 

Afmeldingen voor het volgende seizoen dienen uiterlijk 31 mei bij de KNVB binnen te zijn. Anders moet 
de contributie voor dat seizoen toch voldaan worden.  
Afmelden kan eveneens per mail of brief naar de secretaris.    secretaris@vvwbsv.nl  

 

Huisregels 

 Een speler heeft de plicht om: 

• Tijdig de contributie te betalen. 

• Tien minuten van tevoren bij trainingen aanwezig te zijn. 

• Zich bij verhindering training, tijdig af te melden bij de trainer. 

• Na afloop van de training te helpen met opruimen. 

• Op het afgesproken tijdstip te verzamelen voor wedstrijden of activiteiten. 

• Bij verhindering zich vóór donderdagavond 18.00 uur af te melden bij de leider. 

• Tijdens wedstrijden het tenue correct te dragen. 

• Zich tijdens de wedstrijd correct te gedragen en geen lichamelijk of verbaal geweld te 

gebruiken. 

• De kleedkamer na de wedstrijd of training schoon en netjes achter te laten. Houd de naam van 

WBSV hoog. 

• Een speler heeft het recht om:  

o Deel te nemen aan wedstrijden in het team waar hij/zij is in gedeeld (mits niet geschorst). 

o Deel te nemen aan alle activiteiten die leider(s) en ouders voor het team organiseren. 

o Geïnformeerd te worden over alle afspraken rond wedstrijden, trainingen of andere 

activiteiten, mits er op de juiste wijze afbericht is gegeven. – bij voorkeur twee keer in de 

week te trainen; alleen de kabouters trainen één keer per week. 
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Tips voor ouders en verzorgers 

• Toon belangstelling. Ga dus zoveel mogelijk met uw kind mee naar de wedstrijd en training.  

• Wees enthousiast. Stimuleer uw kind en de medespelers. 

• Laat het coachen over aan de coach of trainer. 

• Blijf altijd positief, juist ook bij verlies. 

• Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.  

• Gebruik geen verbaal geweld langs de lijn. 

• Help mee in het team als trainer of leider.  

• Verhuizing? Nieuw mailadres of telefoonnummer? Geef de wijziging tijdig door aan secretaris  

secretaris@vvwbsv.nl 

 

 

Ledenwerving  

Aan het begin, en/of aan het einde van het seizoen houden we een open training/clinic voor WBSV’ers 
en niet-WBSV’ers. Er staan dan trainingsoefeningen en onderlinge wedstrijdjes op het programma. De 
bedoeling van deze open training is het werven van nieuwe leden.  

Gedurende het seizoen mogen nieuwe kinderen natuurlijk ook mee komen trainen om te kijken of ze 
het leuk vinden.  Je mag maximaal 3x mee komen trainen. 

 

 

 

Acties 

 We organiseren verschillende acties om geld in te zamelen voor de jeugd. Denk daarbij aan: 

- Grote Club Actie (september/november) 

- Kerst(sterren)actie  

- Voorjaarsactie (maart-april) 

- Lotenverkoop bij Pupil van de wedstrijd 

Van alle jeugdleden verwachten we dat ze actief aan deze acties deelnemen. 
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Pupil van de wedstrijd  

Bij thuiswedstrijden van het eerste nodigen we steeds een pupil uit om Pupil van de wedstrijd te zijn. 

De pupil mag de wedstrijdbespreking bijwonen, meedoen met de warming-up, de aftrap nemen aan 

het begin van de wedstrijd en helpen loten verkopen voor de verloting. Dan volgt een interview dat op 

de site komt te staan en de pupil krijgt ook een mooie herinnering mee naar huis. Het rooster voor de 

Pupil van de wedstrijd staat op de website. Als een speler niet kan, dienen de ouders/verzorgers dit 

minimaal een week van tevoren door te geven aan de jeugdcommissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdsponsoren 22/23 

JO-9-1:   MB Accountants en Adviseurs 

JO-10-1:  Beemster Valery 

JO-12-1:  Hellingman Transport BV 

JO-15-1:  BOTA-transport  
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Thuis speeltijden teams seizoen 2022 /2023 
 
JO-9 (6 x 6)   09:00 uur  zaterdag  2x 20 minuten, speeltijd in beide helften 
        met een time-out van 2 min, na 10 min.  
        veldgrootte 42,5 x 30 meter (ca. kwart veld)  

JO-10 (6 x 6)   09:00 uur  zaterdag  2x 25 minuten, speeltijd in beide helften 
        met een time-out van 2 min, na 10 min.  
        veldgrootte 42,5 x 30 meter (ca. kwart veld)  

JO-12 (8 x 8)  10:30 uur  zaterdag  2x 30 min speeltijd in beide helften 
     veldgrootte 64 x 42,5 meter (ca. half veld) 
     met een time-out van 2 min, na 15 min. 

JO-15-1 (11 x 11)  10:30 uur  zaterdag  2x 35 minuten, speeltijd in beide helften 
        volledig veld, met een rust max.15 min.   

De leiders dragen zorg voor het correct invullen van het wedstrijdformulier vóór aanvang van de 
wedstrijd en de uitslag na de wedstrijd. 

Vanaf de JO11 behoort ook het Digitale Wedstrijd Formulier (MDWF) ingevuld te worden. 
Vanaf de JO13 gaan dit via het Digitale Wedstrijd Formulier (MDWF) samen met de scheidsrechter. 

 

Trainers Jeugd: 

Trainer JO15  Ron Smid     
    Gijs Smit  06-37312614   

Trainer JO12   Tom van Splunter  06-10134997 
   Jip de lange  06-20408937   

Trainer J10     Juval Jurgens  06-24295755 
    Tom van Splunter  06-10134997 

Trainer JO9  Thomas Timmerman 06-22539443 
    Jesse Hellingman 06-12368656 

 

Trainingsschema seizoen 2022-2023 

Tijdens de trainingen kunnen waardevolle spullen zoals mobiels etc. worden ingeleverd bij de trainer. 
(op eigen risico, indien meegebracht) Een speler die een keer niet kan trainen dient dit zo spoedig 
mogelijk te melden aan de trainer. Zo kan de trainer zijn training aanpassen aan het aantal spelers die 
er tijdens de training aanwezig zijn. Als een training niet door kan gaan informeert de trainer de 
spelers. 

Tijdens schoolvakanties zijn er geen jeugdtrainingen tenzij de trainer anders afspreekt met de spelers. 
Ook bij de training is het dragen van scheenbeschermers verplicht. 
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Leiders en Teams: 
Spelers:      

J/MO9-1 ZA   6x6 
Leiders:  Dennis de Groot,   06-21594584 
   Thomas Timmerman,   06-22539443 
   Jesse Hellingman  06-12368656 
Spelers:  Robbie Hellingman 
   Bart Smit  
   Nick de Groot 
   Luuk Vlaar 
   Jamal, Iljazovic  
   Camiel Zijp 
   Tim de Lange 
   Wesley Duijn 
   Ties Klaver 

 

J/M10-1 ZA   6x6 
Leiders:  Jorg Kramer 06-53679832 
Spelers:  Frank Kramer  
   Mike Smit  
   Maarten Timmerman   
   Daan Knijn  
   James Jurgens 
   Lou Jurgens 
   Ron Smit 
   Bram Klaver 
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J/MO12-1  ZA   8x8 
Leiders:  Bas de Lange    06-46227530   
Spelers:  Julia Vlaar 
   Kaya Hellingman  
   Jip Breebaart  
   Rick de Lange  
   Gijs de Lange 
   Rein Timmerman 
   Nikki Hellingman 
   Florine Vlaar 
   Sam van de Linden 
    

JO14-1  ZA  11x11 
Leider(s):  Gijs Smit   06 - 37312614     
Spelers:  Siem Bakker  
   Leonie Vlaar 
   Stef Paardekooper   
   Jesse Hellingman 
   Klaas-Jan Smit 
   Maik Vlaar  
   Thomas Timmerman  
   Shahbaz Westerhof 
   Mart van der Bosch 
   Thibo van Dam  
   Pepijn Dekker 
   Brit van der Bosch 
    Leo Smit 
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Informatie via de site: 

Op de site’s vvwbsv.nl en voetbal.nl en tevens in de voetbal.nl app kun je het wedstrijdprogramma, 
uitslagen en afgelastingen wekelijks bekijken. 

De kantinedienst krijg je aan het begin van het seizoen en tussendoor door in de Team-app. 

Gelieve bij kantinedienst 45 minuten vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn!  
Bij verhindering dient men zelf een andere ouder regelen en dit door te geven op de Team-app. 

De jeugdteams die op zondag spelen draaien zelf kantinedienst in tweetallen! 

 

Contributie 

Contributie voor het seizoen 2022/2023 (leeftijd altijd uitgaande van 1 september) 

Leeftijd   Contributie (inclusief wasgeld)  
5 t/m 7 jaar   € 130,- 
8 t/m 10 jaar   € 140,-  
11 t/m 13 jaar   € 150,- 
14 t/m 16 jaar   € 165,- 
17 t/m 18 jaar   € 175,- 
Senioren   € 195,- 
Steunend lid  €   75,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen een sportief 

2022/2023 

 


