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1. BEEK VOORUIT EEN WAARDE(n) VOLLE CLUB 

Onze vereniging is deelnemer aan het project “De Waarde(n)volle Club”. Het betreft het 
nadrukkelijk vragen van aandacht voor de normen en waarden binnen de voetbalsport. 
Samen met clubs uit de omgeving is op 25 augustus 1999 een intentieverklaring ondertekend. 
Als uitvloeisel hiervan wensen jeugdspelers elkaar door het geven van een hand een prettige 
wedstrijd. Dit als teken van verbondenheid met de tegenstander en om uiting te geven aan een 
goed voornemen om correct en eerlijk te spelen. 
Na afloop van een wedstrijd bedanken spelers elkaar met een handdruk, waardoor de 
momenten gewist worden waarop zij elkaar niet als medespeler zagen. 
Een ander uitvloeisel van de afspraak is dat geen commentaar gegeven wordt op het handelen 
van de scheidsrechter. 

 

2. MISSIE BEEK VOORUIT 
Beek Vooruit is een Beekse voetbalvereniging waar plezier, prestatie en respect voor elkaar en 
onze gasten hoog in het vaandel staan. Beek Vooruit draait op vele vrijwilligers: mensen die 
beloond worden met de gemoedelijkheid, gastvrijheid en gezelligheid van Prinsenbeek. 
 
Lid zijn van Beek Vooruit is een eer. Wij zijn een waarde(n)volle club. We willen winnen, maar 
met fatsoen en respect voor de tegenstanders, de scheidsrechter, het publiek en de materialen 
op de sportparken. Onze gasten, - tegenstanders, scheidsrechters, publiek, sponsoren - zijn van 
harte welkom. Ook van onze gasten verwachten wij respect voor Beek Vooruit en ons Sportpark 
“de Heikant”. Beek Vooruit wil het voetbalpubliek en de genieters in onze kantine blijven boeien 
en binden. Als echte Beekse club zal dat alleen lukken door de combinatie van elk jaar weer 
bouwen, elkaar kennen en veul leut. We zijn blij met de financiële steun van onze sponsors. De 
relatie met andere verenigingen in het dorp is ons lief, met name die met onze buren, de Tennis 
Vereniging Prinsenbeek en de Hockey Club Prinsenbeek. 

 

3. LIDMAATSCHAP BEEK VOORUIT; aan- en afmelden 
Aanmelden 
Na inschrijving via de website van Beek Vooruit volgt een bevestiging van die inschrijving door de 
ledenadministratie. De status op dat moment is een passief lidmaatschap zonder 
betalingsverplichtingen. De vervolgstap is dat de categorie coördinator geïnformeerd wordt over 
de aanmelding, zodat er contact gezocht kan worden met het betreffende aspirant lid. De 
coördinator gaat vervolgens onderzoeken of er plaats is in de categorie die hoort bij de leeftijd 
van het aspirant lid. Indien er plaats is, zal het nieuwe lid in eerste instantie aan kunnen sluiten 
bij een team om te trainen. Na één of meerdere trainingen zal de coördinator proberen om het 
nieuwe lid onder te brengen in een passend team. Indien er niet direct plaats is in een team, zal 
de coördinator kijken of er in omliggende categorieën mogelijkheden zijn. Pas als het aspirant lid 
geplaatst is in een team, start het (betalende) lidmaatschap van Beek Vooruit.  
Aanmeldingen voor 1 juni worden automatisch meegenomen bij de indelingen voor het nieuwe 
seizoen, mits er plaats is. Voor aanmeldingen na 1 juni kan deze garantie niet worden gegeven en 
geldt de bovenstaande individuele aanpak. 
Indien een nieuw lid gebruik wil maken van enkele proeftrainingen, dient hiervoor het formulier: 
“Verklaring meetrainen op eigen risico” vooraf volledig ingevuld en ondertekend te worden 
ingeleverd. 
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Afmelden 
Indien een lid zijn of haar lidmaatschap wenst te beëindigen, dient dit te gebeuren voor 1 juni. 
De reden hiervoor is een praktische, namelijk de indelingen voor het nieuwe seizoen worden in 
juni afgerond. Indien een lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, zal in ieder geval een 
contributie verplichting ontstaan van een half voetbalseizoen. 
Opzeggen geschiedt via de Beek Vooruit-site, hierbij graag het betreffende team vermelden! 

 

4. ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 
Jaarlijks wordt door het bestuur van Beek Vooruit de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
georganiseerd. Dit is het moment dat je als lid je stem kunt laten horen. Het bestuur legt 
verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. Dit is ook de plaats waar belangrijke 
beslissingen genomen worden over de toekomst.  

 

5. BESTUUR 
• Het bestuur organiseert de vereniging effectief en bewaakt tegelijkertijd de Statuten, het 

Huishoudelijk Reglement, de Missie en de hoofddoelstellingen van de commissies. 

• Het bestuur weegt de belangen af van sociale en voetbalprestaties. 

• Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid en representeert de 
vereniging naar buiten. 

 
Leden: 
Voorzitter      vacature 

 
Secretaris      Ton de Peijper  secretaris@beekvooruit.nl 

 
Penningmeester     Ella Snoek  penningmeester@beekvooruit.nl 

 
Wedstrijdzaken     Willem Vermeulen wedstrijdzaken@beekvooruit.nl 

 
Technische zaken     Hans van Wolven TC@beekvooruit.nl 

 
Facilitaire Commissie     Silvain van de Wiel accommodatie@beekvooruit.nl 

 
Communicatie Commissie   Jacques de Craen communicatie@beekvooruit.nl 

mailto:secretaris@beekvooruit.nl
mailto:penningmeester@beekvooruit.nl
mailto:wedstrijdzaken@beekvooruit.nl
mailto:TC@beekvooruit.nl
mailto:accommodatie@beekvooruit.nl
mailto:communicatie@beekvooruit.nl
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6. SECRETARIAAT 
Het Secretariaat is verantwoordelijk voor het distribueren van binnenkomende vragen en 
informatie naar de juiste commissies en personen, vastleggen van bestuur beslissingen en heeft 
de eindverantwoordelijkheid over de ledenadministratie. 
De Secretaris vormt samen met de Voorzitter en de Penningmeester het Dagelijks Bestuur (DB) 
van Beek Vooruit. 

 

Leden: 
Voorzitter    vacature 

 
Secretaris    Ton de Peijper   secretaris@beekvooruit.nl 

 
Ledenadministrateur   Helmuth Jansen      ledenadministratie@beekvooruit.nl 

 
 

Algemene gegevens: 
Sportpark De Heikant   Heikantsestraat 37b  info@beekvooruit.nl   

      4841 EG Prinsenbeek   
 

secretaris/postadres     Ton de Peijper  
Harmonielaan 19  secretaris@beekvooruit.nl  

                                         4841 VK Prinsenbeek       

 
ledenadministrateur     Helmuth Jansen  

Kapelstraat 23     ledenadministratie@beekvooruit.nl 
         4841 GE  Prinsenbeek  

 
7. SPORTIVITEIT EN RESPECT 

De commissie sportiviteit & respect wordt geraadpleegd op het moment dat er zaken op en 
rondom het veld niet gaan zoals gewenst is. 

Contact info@beekvooruit.nl 

 

Vertrouwenscontactpersoon  
Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Er 
zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel 
goed worden besproken met een leider, clustercoördinator, commissielid of bestuurslid. Soms 
blijkt deze stap toch te groot en is er behoefte aan een vertrouwelijk gesprek. Hiervoor kun je 
terecht bij een van de vertrouwenscontactpersonen van vv Beek Vooruit. 

mailto:secretaris@beekvooruit.nl
mailto:ledenadministratie@beekvooruit.nl
mailto:info@beekvooruit.nl
mailto:secretaris@beekvooruit.nl
mailto:ledenadministratie@beekvooruit.nl
mailto:info@beekvooruit.nl


     Technische Commissie Beek Vooruit      

Seizoen 2022 - 2023 

 

8. BELEID VERKLARING OMTRENT GEDRAG                                                     

Beek Vooruit wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het 
bestuur heeft daarom in opdracht van de ALV besloten tot het invoeren van een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) voor het gehele Kader, dat wil zeggen dat alle vrijwilligers die een functie 
bekleden, een VOG   aan dienen te vragen.   

Wat is een VOG?                                                                                                                                                     
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het 
verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de 
samenleving. De Dienst Justitie van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG 
aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screenings mogelijk. Het is belangrijk te weten dat 
vv Beek Vooruit alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen (“belast met de 
zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant 
is voor de betreffende functie. De aspecten waarop getoetst wordt, zijn de aspecten onder de 
categorie 8:  

Personen, van de VOG:                                 

- artikel 84: die belast zijn met de zorg voor minderjarigen;                                                                           
- artikel 85: die belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen zoals mensen met een 
handicap. Het bestuur van vv Beek Vooruit heeft gekozen voor een geldigheidsduur van vijf jaar.  

Aanvragen VOG:                                                                                                                                           
De aanvraag gaat met behulp van E-Herkenning. Een soort DigiD, maar dan voor bedrijven en 
verenigingen. Dit neemt jou en ons een hoop werk uit handen. Ook wordt de aanvraag volledig 
vergoed. Jij hoeft ook geen kosten voor te schieten.     

De vrijwilligersadministratie verwerkt elk seizoen de relevante gegevens: volledige namen, 
geboortedatum en e-mailadres. Namens vv Beek Vooruit nodigt deze jou dan uit om de VOG aan 
te vragen. Jij ontvangt dan per e-mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring 
Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit 
verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag en wijst de rest zich vanzelf. Belangrijk 
hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen  

Na ontvangst van de VOG                                                                                                                        
Jouw VOG ontvang je per post. Wat nu?                                                                                                     
Na ontvangst van de VOG dien je een kopie van de verklaring in te leveren per e-mail naar 
VOG@beekvooruit.nl te sturen. Een scan of PDF-bestand van de verklaring volstaat en daarmee 
houd je de originele VOG in eigen bezit. Nadat deze gegevens zijn ontvangen worden deze op 
een veilige plek bewaard en absoluut niet aan derden verstrekt! 

https://digid.nl/aanvragen
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9. LEDENPARTICIPATIE 
Tijdens de ALV van 2021 heeft het bestuur uitleg gegeven over het voornemen om en structuur 
van verdergaande inzet van (ouders van) leden te implementeren zodat teneinde 
geconcentreerde taken en activiteiten te kunnen verlichten en wellicht te zorgen voor een 
uitbreiding hiervan. De ALV heeft hier unaniem positief op gereageerd. In het voorjaar van 2022 
is een projectgroep geformeerd die zich heeft beziggehouden met formuleren van plannen om 
tot daadwerkelijke inzet van leden voor activiteiten en werkzaamheden die Beek Vooruit verder 
helpen, te kunnen komen. De projectgroep is aan het werk gegaan en heeft een aantal taken en 
activiteiten geformuleerd die in aanmerking komen voor deze Tijdens de ALV van 2021 heeft het 
bestuur uitleg gegeven over het voornemen om en structuur van verdergaande inzet van (ouders 
van) leden te implementeren zodat teneinde geconcentreerde taken en activiteiten te kunnen 
verlichten en wellicht te zorgen voor een uitbreiding hiervan. De ALV heeft hier unaniem positief 
op gereageerd. In het voorjaar van 2022 is een projectgroep geformeerd die zich heeft 
beziggehouden met formuleren van plannen om tot daadwerkelijke inzet van leden voor 
activiteiten en werkzaamheden die Beek Vooruit verder helpen, te kunnen komen. De 
projectgroep is aan het werk gegaan en heeft een aantal taken en activiteiten geformuleerd die 
in aanmerking komen voor deze ledenparticipatie. 
 
Dit zijn bijvoorbeeld:  

   

• Structurele oplossing voor de personele bezetting in de kantine 

• Goede bezetting van het wedstrijdsecretariaat 

• Aanspreekpunt bij de kleedkamers 

• Veldorganisatie (opruimen na jeugdwedstrijden) 

• Uitgiftepunt ranja bij de kleedkamers 

• Spelleiders en scheidsrechters voor alle jeugdwedstrijden vanaf Onder10 

• Ontvangst bij de poort van ons bezoekende verenigingen  

• Ordelijke organisatie van de fietsenstallingen 

• Netjes houden van het sportpark  

Deze taken kunnen individueel, in tijdsblokken en zonder uitvoerige uitleg uitgevoerd worden. 
De projectgroep is op dit moment bezig om de organisatie rondom deze participatie van (ouders 
van) leden op te zetten. 
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10. TECHNISCHE COMMISSIE 
Voor de Technische Commissie is de hoofddoelstelling het verder ontwikkelen van een duidelijke 
voetbalvisie binnen de vereniging alsmede het nader invulling en uitwerking geven aan het 
Technisch Beleidsplan. De TC werkt aan het verder verbeteren (kwalitatief en kwantitatief) van 
de trainingen en de begeleiding tijdens wedstrijden en het stimuleren van een herkenbare 
speelstijl voor in het bijzonder de selectie elftallen. In de visie van de Technische Commissie is 
het hun taak om, ondergeschikt aan het algeheel beleidsplan, te zorgen voor een zo optimaal 
mogelijk technisch voetbalklimaat voor spelers, trainers, leiders en andere binnen Beek Vooruit 
werkzame personen. Het uiteindelijke doel is het verhogen van het voetbalniveau.  

 
Leden: 
Hoofd Technische zaken  Hans van Wolven TC@beekvooruit.nl 

 
Secretaris    Pieter van Dongen TC@beekvooruit.nl 

 
Technisch Coördinator  Mark van Opstal mark.van.opstal@gmail.com 
Senioren selectie 

 
Technisch Coördinator   David van Toor dvantoor1@gmail.com 
JO13 t/m JO19   Jens van Bijnen (assistent) 

 
Technisch Coördinator  Jan Naalden    janjannie.naalden@ziggo.nl 
JO8 t/m JO12      Aziz Ait Bari (assistent) 

 
Technisch Coördinator  Steven Verstraeten sverstraeten@ziggo.nl 
meisjes & doelverdedigers 

 
Categorie Coördinator   Danny van Helden dannyvanhelden@hotmail.com 
JO8 t/m JO10 

 
Categorie Coördinator  Aziz Ait Bari  a.aitbari@live.nl 
JO11 t/m JO14 

 
Categorie Coördinator  Jan van Gils  jvangils@kpnmail.nl 
JO15 en JO16 

 
Categorie Coördinator  Paul van Schijndel paul.vanschijndel@casema.nl 
JO17 en JO19 

 
Categorie Coördinator  Iris Sweres  i.sweres@gmail.com 
Meisjes en dames 

 
Coördinator Mini Pupillen  Mark van Dongen beekvooruitMP@hotmail.com 

 
Coördinator G-voetbal en  Jan Naalden  janjannie.naalden@ziggo.nl 
Stagiaires 

mailto:TC@beekvooruit.nl
mailto:TC@beekvooruit.nl
mailto:mark.van.opstal@gmail.com
mailto:dvantoor1@gmail.com
mailto:janjannie.naalden@ziggo.nl
mailto:sverstraeten@ziggo.nl
mailto:dannyvanhelden@hotmail.com
mailto:a.aitbari@live.nl
mailto:jvangils@kpnmail.nl
mailto:paul.vanschijndel@casema.nl
mailto:i.sweres@gmail.com
mailto:beekvooruitMP@hotmail.com
mailto:janjannie.naalden@ziggo.nl


     Technische Commissie Beek Vooruit      

Seizoen 2022 - 2023 

 
 

11. SENIOREN COMMISSIE 
Voor de Senioren Commissie is de hoofddoelstelling het stimuleren van plezier in het voetballen 
voor leden, leiders/trainers, scheidsrechters en supporters/ouders. 
De Senioren Commissie deelt de senioren teams en de JO23 teams in voor het nieuwe seizoen. 

  De Senioren Commissie is bereikbaar via wedstrijdzaken@beekvooruit.nl 
 

 
12. DOELSTELLING TECHNISCH BELEIDSPLAN 

Verbetering van de kwaliteit van het spel en de ontwikkeling van teams en individuen op alle 
niveaus. De doelstelling hierbij voor selectieteams is om in een zo hoog mogelijke klasse kunnen 
uitkomen. Dit sluit aan op de doelstelling van Beek Vooruit in de breedste zin om met het eerste 
elftal op 2e klasse niveau uit te komen. Bij de niet-selectieteams is het doel om het plezier boven 
de prestatie te laten gaan, waarbij kinderen zich graag verder ontwikkelen. 

 
13.  ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VAN DE JEUGDOPLEIDING 

• De opleiding staat centraal, het leveren van prestaties komt na de opleiding 

• Jeugdtrainers en elftalbegeleiders moeten het eigenbelang ondergeschikt maken aan het 
clubbelang en aan het belang van de individuele speler 

• Een speler ontwikkelt zich sterk op jonge leeftijd. Geef hem speelmogelijkheden op meerdere 
plaatsen in het veld. Pas op 11/12 jarige leeftijd kunnen specifieke kwaliteiten worden 
aangewend 

• Alle jeugdspelers moeten veel aan voetballen toekomen. Niemand staat dus een hele 
wedstrijd reserve 

• Coaching tijdens de wedstrijd moet gebaseerd zijn op de leerdoelen die tijdens de training 
centraal staan. Het wedstrijdresultaat is niet het belangrijkste (leerproces) 

• Jeugdtraining moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op techniek, vooral in de beweging en 
later onder weerstand. De techniektraining moet als rode draad door de totale 
jeugdopleiding lopen. Tactische en conditionele accenten dienen geleidelijk aan de techniek 
(en aan de leeftijd) te worden aangepast 

• Keeperstraining vanaf de JO9 pupillen 

• De 2e jaar mini-pupillen spelen na de winterstop in de KNVB competitie (JO7 categorie) 

• Indien de kwaliteiten van het team het toelaten, slaan de JO11-1 en de JO9-1 selectieteams, 
bij de indeling voor het nieuwe seizoen, één categorie over. Zij gaan dan naar de JO13-2 en 
de JO11-2. 

• Het trainingsmateriaal moet optimaal zijn. Een speler moet individueel met een goede bal 
(maat en gewicht) kunnen werken. Kwaliteit geldt natuurlijk ook voor het veld, de doeltjes, 
de hesjes, de pionnen/hoedjes etc. 

mailto:wedstrijdzaken@beekvooruit.nl
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14.  SAMENSTELLEN VAN DE PUPILLEN EN JUNIOREN TEAMS 
Ten behoeve van het samenstellen van de teams voor het komende seizoen volgt een schema 
van activiteiten, waarbij eerst de selecties en vervolgens de recreatieve teams zullen worden 
samengesteld. Na de evaluaties met de selectietrainers in het huidige seizoen wordt gestart met 
verschillende selectieactiviteiten, meestal vanaf begin april. Die kunnen bestaan uit trainingen en 
wedstrijden om de indelingen voor volgend seizoen te bepalen. Spelers die in aanmerking komen 
voor selectieactiviteiten zullen via een lid van de TC (Technisch- of Categorie Coördinator) 
worden benaderd/uitgenodigd om deel te nemen. Deze activiteiten zijn altijd vrijblijvend, maar 
kunnen mede bepalen hoe een speler wordt ingedeeld.  

 
De selectieactiviteiten worden begeleid door een Technisch- en Categorie Coördinator. Naast 
selectiespelers worden er ook selectietrainers aangesteld in deze periode (april/mei) en deze 
kunnen ook gevraagd worden een oordeel te vellen over de potentiële selectiespelers. 
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de indeling ligt bij de TC, waarbij het voorstel van de 
Technisch Coördinator wordt besproken. De Technisch Coördinator maakt een voorstel voor de 
indeling van de selecties en recreatieve teams in overleg met de Categorie Coördinator. De 
concept indeling wordt op de website gepubliceerd en wordt na behandeling van mogelijke 
bezwaren pas definitief. Het uitgangspunt van Beek Vooruit is dat de beste spelers zo veel 
mogelijk in een selectieteam spelen. Selectieteams kunnen dus ook van samenstelling wisselen, 
wanneer spelers zich niet (meer) aan het niveau van de leeftijdsgenoten kunnen meten of 
wanneer bijvoorbeeld spelers uit andere teams (mogelijk recreatieve) een verbetering laten zien. 
Uiteraard is de basis het beleidsplan van onze vereniging. In de JO8 en JO9 categorie is het de 
bedoeling, wanneer er 2 selectieteams in elke categorie kunnen worden samengesteld, dat deze 
beide teams op kwaliteit gelijkwaardig niveau worden samengesteld. Ook de recreatieve teams 
worden in deze categorieën op kwaliteit gelijkwaardig niveau samengesteld. Aspecten die een rol 
spelen in de indeling zijn: persoonlijkheid, motivatie, gedrag, technische vaardigheden (inclusief 
handelingssnelheid), tactische vaardigheden, motorische kwaliteiten, inzet en leeftijd. 
In een aantal gevallen speelt ook het aantal spelers per leeftijdscategorie een rol in de  
indelingen.  
 
Wanneer het nieuwe seizoen start en tijdens de winterstop, kunnen er omstandigheden zijn om 
deze indeling te wijzigen. Ook de instroom van nieuwe leden kan een reden zijn om een 
aanpassing te doen in de samenstelling van teams. 
Het streven is om de volgende selectieteams te formeren in ieder willekeurig jaar, echter is dit 
wel afhankelijk van een aantal factoren, zoals aanbod van spelers in aantal en kwaliteit. Het kan 
dus voorkomen dat er voor een seizoen andere keuzes worden gemaakt. 
In de JO11 en JO13 categorie staan in beide categorieën 2 selectieteams aangegeven. In de JO11  
categorie komt één team uit de JO9 categorie en in de JO13 categorie komt één van de teams uit 
de JO11 categorie. Het vervroegd overslaan van een categorie heeft vooral te maken met de 
ontwikkeling van de spelers. Op deze manier gaat de JO9-1 selectie eerder over van 6 : 6 naar 8 : 
8. En de JO11-1 selectie van 8 : 8 naar 11 : 11. Echter indien de Technisch Coördinator van 
mening is dat de kwaliteiten van de nieuwe JO9 en/of JO11 teams niet voldoende zijn om een 
categorie over te slaan, kan hij bij de TC een verzoek indienen om het team alsnog als selectie te 
plaatsen in de JO10 of JO12 categorie. 
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Planning selectieteams 2022-2023: 
JO8 categorie    : 2 teams 
JO9 categorie    : 2 teams 
JO11 categorie  : 2 teams 
JO13 categorie  : 2 teams 
JO15 categorie  : 1 team 
JO17 categorie  : 1 team 
JO19 categorie  : 1 team 

 

15. BEKENDMAKING INDELING TEAMS OP DE SITE 
De TC streeft ernaar om in juni de teamindelingen voor het komende seizoen bekend te maken. 
In principe worden eerste de selectieteams bepaald en daarna de recreatieve teams. De 
indelingen worden gepubliceerd op de website van Beek Vooruit en tegen de indeling kan door 
ouders bezwaar worden gemaakt, door binnen de gestelde termijn van één week een email 
(bezwarenformulier) te sturen naar de TC op tc@beekvooruit.nl. Hierin dient vermeld te worden 
voor wie bezwaar wordt gemaakt en wat inhoudelijk het bezwaar is. Alleen bezwaren die via het 
bezwarenformulier aan de TC worden gestuurd kunnen in behandeling worden genomen. Per 
bezwaar wordt gekeken hoe deze wordt afgehandeld, een reactie vanuit de TC volgt op ieder 
bezwaar. 

 

16. TIJDSPLANNING  ACTIVITEITEN TECHNISCHE COMMISSIE 
 

na 15 juni   : bekendmaking van de teams op de site 
na bekendmaking teams : mogelijkheid om bezwaar te maken tegen nieuwe indeling 
september : samenstellen van de Mini-pupillen teams en het   

organiseren van een informatie avond voor de ouders door 
Mini Pupillen Commissie 

voor aanvang competitie : informatie bijeenkomsten per categorie 
half oktober   : bijeenkomst per categorie 
november   : evaluatiegesprekken met elftalbegeleiders door Categorie  

Coördinator, eventueel in samenwerking met Technisch       
Coördinator 

december/winterstop : beoordeling spelers van de selectieteams door de    
    selectietrainers 
januari    : individuele gesprekken met selectiespelers 
februari   : bijeenkomst per categorie 
februari   : start selectie activiteiten(selectietrainingen, doorschuiven  

     spelers) 
april    : voorlopige indeling ‘nieuwe selectieteams’ 
april : 2e evaluatiegesprekken met elftalbegeleiders door 

Categorie Coördinator, eventueel in samenwerking met 
Technisch Coördinator 

april    : samenstellen nieuw trainingsschema 
mei : samenstellen recreatieve teams door Categorie 

Coördinator  
begin juni   : vaststellen van teams inclusief begeleiding door TC 
na 15 juni   : bekendmaking van de teams op de site  

mailto:tc@beekvooruit.nl
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17. TECHNISCH COÖRDINATOREN 

De Technisch Coördinator is lid van de Technische Commissie. Vanuit zijn functie is hij 
verantwoordelijk voor het technisch beleid van de onder hem resulterende categorieën binnen 
Beek Vooruit. 

 
Verantwoordelijkheden:  
1. Bewaken van het technisch beleid  
2. Samenstellen van de selectieteams 
3. Organiseren van selectieactiviteiten 
4. Overleg voeren met Hoofd Technische zaken 
5. Overleg voeren met Technische Commissie  
6. Overleg voeren met trainers  
7. Overleg voeren met Categorie Coördinator 

  
      

18.  CATEGORIE COÖRDINATOREN 
De Categorie Coördinator is lid van de Technische Commissie. Vanuit zijn functie is hij het 
aanspreekpunt voor Technisch Coördinatoren, trainers, elftalbegeleiders, spelers en ouders in 
zijn/haar leeftijdscategorie, betreffende alle organisatorische zaken.  

 
Verantwoordelijkheden: 
1. Zorgen voor elftalbegeleiders/trainers van de recreatieve teams 
2. Nemen 2x per jaar (november/april) een evaluatiegesprek af met de elftalbegeleiders 
3. Organiseren begin seizoen in overleg met Technisch Coördinatoren en trainers een 

informatieavond voor ouders en spelers 
4. Organiseren in oktober en februari bijeenkomsten per categorie 
5. Samenstellen van de recreatieve teams, in overleg met Technisch Coördinatoren en 

Coördinator Doelverdedigers 

 
19.  MINI PUPILLEN COMMISSIE 

De Mini-pupillen Commissie is een onderdeel van de Technische Commissie. In het begin van het 
seizoen (september) stelt de Mini-pupillen Commissie de teams samen. Na vaststelling wordt er 
een informatie avond georganiseerd voor de ouders/verzorgers.  
De Mini-pupillen gaan voor de winterstop op zaterdag spelen in een onderlinge competitie en 
trainen op woensdagmiddag. Na de winterstop gaan de 2e jaars mini-pupillen spelen in de KNVB 
competitie (JO7). De 1e jaars mini-pupillen spelen wederom een onderlinge competitie. 
Aan het eind van het seizoen stelt de Technisch Coördinator JO8 t/m JO12, in overleg met de 
Mini Pupillen Commissie, de selectieteams samen voor de JO8 categorie. Hierna worden de 
recreatieve JO8 teams door de Mini Pupillen Commissie, zoveel mogelijk gelijkwaardig 
samengesteld. 

 
Leden: 
Mark van Dongen  beekvooruitMP@gmail.com 
Stijn Machielsen  beekvooruitMP@gmail.com 

 
 

mailto:beekvooruitMP@gmail.com
mailto:beekvooruitMP@gmail.com
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20. MEISJES TEAMS 

Ook binnen Beek Vooruit zien we de laatste jaren een uitbreiding binnen het meisjesvoetbal. 
Indien meisjes beginnen bij de Mini-pupillen, dan spelen zij samen met de jongens. Momenteel 
beschikken we ook over een MO11 team, wat wedstrijden speelt van 8 tegen 8. 
We proberen meisjes vanaf de MO13 zoveel mogelijk te laten spelen bij de meisjesteams. Voor 
de kwalitatief betere meisjes is het zeker mogelijk om nog te spelen bij de JO15-  of JO17-
selectie. 

 
Momenteel beschikken we over de onderstaande teams: 
- 1 MO11 team 
- 1 MO13 team 
- 1 MO15 team 
- 1 MO17 team 
- 1 MO20 team 
- 1 Dameselftal 

 
Voor nadere informatie: Technisch Coördinator meisjes: Steven Verstraeten 
sverstraeten@ziggo.nl 

 

21. G-VOETBAL 
Ook bij Beek Vooruit is een G-team. 
Dat doen we niet zomaar. Voetbal zit immers verankerd in onze maatschappij. De sport is voor 
veel Nederlanders toegankelijk, maar voor een grote groep voetballiefhebbers is de weg naar de 
velden minder gemakkelijk te vinden. Voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een 
verstandelijke beperking zijn namelijk aanpassingen bij de plaatselijke voetbalclub nodig, zodat 
ook zij kunnen voetballen. Bijvoorbeeld door extra begeleiding of met passend voetbalaanbod in 
de buurt, zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan voetballen. Niemand buitenspel. Wij 
staan als Beek Vooruit als één team achter de sporters met een handicap. Daarom hebben wij bij 
Beek Vooruit een eigen G-team. En daar zijn we maar wat trots op! Ons G-team wordt goed 
ondersteund door de vereniging en zeer actieve vrijwilligers. 

 
Voor nadere informatie Coördinator G-voetbal: Jan Naalden   janjannie.naalden@ziggo.nl 

 

22. NAC OLDSTARS VOETBAL BIJ BEEK VOORUIT                                             

Beek Vooruit heeft in samenwerking met NAC Oldstars een voetbalproject waar zestigplussers de 
kans krijgen om op aangepast niveau en een rustig tempo weer te kunnen voetballen. Iedere 
woensdagochtend van 10.00 – 11.00 uur wordt er op Sportpark De Heikant getraind op Walking 
Football. Dit is een aangepaste vorm van voetbal waarbij rennen en fysiek contact niet zijn 
toegestaan. Daarnaast wordt er gespeeld op kleine veldjes met kleine doeltjes. Dit maakt 
Walking Football een zeer toegankelijke sport voor iedere leeftijd boven de 60 jaar. Naast de 
Walking Football training is er natuurlijk genoeg ruimte voor de Derde helft. Na de training wordt 
er dan ook altijd nog even nagepraat en worden de alledaagse onderwerpen weer even 
besproken onder het genot van een bakje koffie. 

 
Voor nadere informatie Donato de Spirt: dbadespirt@ziggo.nl 

mailto:sverstraeten@ziggo.nl
mailto:janjannie.naalden@ziggo.nl
mailto:dbadespirt@ziggo.nl


     Technische Commissie Beek Vooruit      

Seizoen 2022 - 2023 

 
23. TRAININGSSCHEMA EN TRAININGSMATERIALEN 

Nadat de team aantallen bekend zijn wordt in juni het nieuwe trainingsschema samengesteld 
door het hoofd technische zaken. Het is ieder jaar een behoorlijke puzzel om alle teams naar 
tevredenheid in te delen op de beschikbare velden. Allereerst wordt getracht om de teams 
zoveel mogelijk in te delen op de kunstgrasvelden. Helaas is dit gezien het grote aantal teams 
niet voor alle teams mogelijk. Gelukkig is er nog een uitwijkmogelijkheid naar het B-veld 
(natuurgrasveld).  
 
Het is de bedoeling dat na iedere training de gebruikte verplaatsbare doelen en doeltjes 
verwijderd worden van het veld!! Eventueel in overleg met de trainer die na jou komt, kunnen 
doelen en/of doeltjes blijven staan. 
 
Naast de veldindeling krijgen alle teams ook een kleedlokaal toegewezen. 
Voor de onderbouw JO8 t/m JO12 is het uitgangspunt dat deze teams 2x per week gelijktijdig 
kunnen trainen. Vanaf de JO13 worden de teams 1x per week ingedeeld m.u.v. de selectie teams, 
die 2x per week trainen. 
 
Het is de bedoeling dat elk team zich aan het trainingsschema houdt, dit geldt voor zowel de  
aangegeven dag, tijd, veld en kleedlokaal. 

 
  

24. KEEPERSTRAINING: 
Vanaf de JO8/MO8 pupillen wordt er bij Beek Vooruit keeperstraining aangeboden. Wenselijk 
is dat alle JO8/MO8 pupillen kennis kunnen maken met het keepen. Daarnaast is het belangrijk 
dat keepers tijdens de reguliere teamtrainingen aan voetballen toekomen. 

 
Deze methode heeft de volgende voordelen: 

 

• Meerdere spelertjes (JO8/MO8 t/m JO12/MO12 pupillen) kunnen aan het keepen “proeven”, 
waardoor de kans toeneemt dat er een potentieel talent ontdekt wordt; 

• Dankzij een brede basis (algemene voetbalvaardigheid) zal een keeper pas echt goed gaan 
                 functioneren; 

• Als hij opeens niet meer wil keepen, kan hij veel makkelijker veldspeler worden, dan 
                   wanneer hij de technische scholing gemist heeft. 
 

Trainingen: 
- Op dinsdagavond zijn de keeperstrainingen voor de selectie keepers 
- Op vrijdagmiddag zijn er keeperstrainingen voor alle recreatieve keepers vanaf de JO8 
t/m de JO19 

 
Voor nadere informatie: Technisch Coördinator keepers: Steven Verstraeten   
sverstraeten@ziggo.nl 

mailto:sverstraeten@ziggo.nl
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25. WEDSTRIJDZAKEN COMMISSIE 
Deze commissie van Beek Vooruit gaat over de invulling van de wedstrijddagen bij Beek Vooruit. 
De commissie is bereikbaar op het emailadres: wedstrijdzaken@beekvooruit.nl. De volgende 
zaken worden door deze commissie verzorgd: 

• Speelschema voor de zaterdag voor de thuiswedstrijden 

• Aanstelling van scheidsrechters voor de thuiswedstrijden 

• Communicatie via de diverse kanalen over het tijdschema van alle wedstrijden 

• Faciliteren van verzoeken over wijzigingen, bijvoorbeeld van aanvangstijden 

• Verwerken van wedstrijduitslagen (steeds vaker alleen via de daarvoor bestemde app) 
 
Op zaterdag wordt het wedstrijdsecretariaat bemand door een afgevaardigde van de commissie 
wedstrijdzaken.  

 
Coördinator  Willem Vermeulen  wedstrijdzaken@beekvooruit.nl 

 
Wedstrijdsecretaris Frans Maas   wedstrijdzaken@beekvooruit.nl 

 
Consul   Richard Bulkmans  

 
 

26. WEDSTRIJD COÖRDINATOREN 
De thuisspelende verenigingen zijn door de KNVB verplicht bij wedstrijden van elftallen een  
wedstrijdcoördinator aan te wijzen.  
De wedstrijdcoördinator is het eerste aanspreekpunt van de vereniging op het moment dat de 
(assistent) scheidsrechters en bezoekende verenigingen bij Beek Vooruit aankomen. Hij/zij zorgt 
voor de eerste (warme) ontvangst op Sportpark De Heikant. Daarnaast draagt de 
wedstrijdcoördinator zorg voor een goed verloop van de dag. Hij/zij wijst teams en 
scheidsrechters naar de juiste velden, let op het (correct) invullen van wedstrijdformulieren en 
treedt op als spil in geval van calamiteiten.  

 
Voor informatie mail naar wedstrijdzaken@beekvooruit.nl. 

 
 

27. WEDSTRIJDEN 

In aanloop naar wedstrijddagen dragen de leiders zorg voor juiste en volledige communicatie 
naar zowel de spelers als de ouders. Naarmate de spelers ouder worden, zal van hen verwacht 
worden dat ze steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hebben in het nakomen van 
onderlinge afspraken. Het is zeer gebruikelijk dat er in Whatsapp groepsapps worden 
aangemaakt door de leiders om effectief te kunnen communiceren. 

 
Van leiders wordt verwacht dat ze afspraken maken over verzameltijden voor de spelers en ook 
duidelijk communiceren naar ouders wat ze van hen verwachten gedurende het seizoen op 
wedstrijddagen. Dit zal uiteenlopen van het begeleiden en/of fluiten van wedstrijden tot 
rijschema’s en niet te vergeten de rol van ouders langs de lijn tijdens een wedstrijd. Die rol zal 
zich veelal beperken tot het positief aanmoedigen van de eigen spelers. 

mailto:wedstrijdzaken@beekvooruit.nl
mailto:wedstrijdzaken@beekvooruit.nl
mailto:wedstrijdzaken@beekvooruit.nl
mailto:wedstrijdzaken@beekvooruit.nl?Subject=&Body=
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Spelers zullen over het algemeen verzocht worden ruim voor aanvang van een wedstrijd 
aanwezig te zijn op Beek Vooruit. Deze tijd is nodig voor de voorbereiding van een wedstrijd en 
eventueel, bij uitwedstrijden, om reistijd te overbruggen. De voorbereiding bestaat over het 
algemeen uit omkleden, een voorbespreking van de wedstrijd en een uitgebreide warming-up. 
Het is aan de leiders van een team om deze exacte verzameltijd vast te stellen, maar drie 
kwartier tot een uur voor aanvang van de wedstrijd is heel gangbaar bij thuiswedstrijden. Voor 
de warming up geldt dat deze ofwel wordt gedaan op een aangewezen plek ofwel op een plek 
waar andere voetballers er geen hinder van ondervinden. Wisselspelers dragen tijdens de 
wedstrijd zoveel als mogelijk een afwijkende kleur shirt om het voor de wedstrijdleiding duidelijk 
te houden wie speelt en wie er wissel is. Het makkelijkste is om de wisselspelers bij het 
warmlopen een hesje te laten dragen. 

 
Het kan voorkomen dat bij thuiswedstrijden de velden moeten worden klaargezet. Ook hier ligt 
een taak voor de leiders om dit met andere ouders te coördineren en eventueel na het spelen 
van de wedstrijd het veld ook weer op te ruimen. Pionnen zijn beschikbaar in het ballenhok, 
goals staan op diverse plaatsen op het complex van Beek Vooruit. Het is een goed gebruik dat 
leiders zichzelf voor de wedstrijd melden bij het wedstrijdsecretariaat, zodat de vereniging ook 
weet dat het team aanwezig is. Dit geldt voor zowel uit- als thuiswedstrijden. 

 
Voor thuiswedstrijden probeert Beek Vooruit scheidsrechters aan te stellen en soms worden die, 
voornamelijk voor selectieteams, aangesteld door de KNVB. Is er geen scheidsrechter 
beschikbaar, dan moet het thuisspelende team deze verzorgen. In de jeugd vanaf JO13 is het ook 
noodzakelijk om een grensrechter per team beschikbaar te hebben; dit kan zowel een vaste als 
ook variabele zijn. Indien er geen vaste grensrechter is voor een team, kunnen de leiders een 
schema maken. Hetzelfde geldt voor het rijden bij uitwedstrijden. Ouders hebben dus in principe 
ook een taak op wedstrijddagen en zullen deze bij voorkeur per toerbeurt vervullen. 

 
Tot slot hebben leiders nog een belangrijke taak tijdens en na de wedstrijd: het coachen van 
spelers. Dit is dus uitdrukkelijk niet de taak van ouders, maar van leiders. Door tijdens de 
wedstrijd positieve en vooral korte aanwijzingen te geven aan een speler of meerdere spelers, 
kunnen leiders het verloop van een wedstrijd beïnvloeden. Wordt het teveel informatie, dan kan 
hiervoor beter de rust of een moment na de wedstrijd worden gebruikt. Niet alleen de inhoud, 
maar ook het moment van coaching is belangrijk: zorg dat een speler de tijd heeft om naar een 
opmerking te luisteren en vraag om bevestiging. Coaching direct na het maken van een fout is 
niet het beste moment. 
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28. WEDSTRIJDVORM 6 TEGEN 6 

De pupillen onder 8 ,onder 9 en 
onder 10 spelen vanaf het seizoen 
2018/’19 in de vernieuwde opzet op 
een bijna kwart veld (42,5m x 30m), 
wedstrijden 6 tegen 6. 

 
Spelbegeleider 
De scheidsrechter neemt bij deze 
leeftijdscategorie voortaan de rol aan 
van spelbegeleider. Hij of zij beweegt 
niet in maar langs het veld en geeft 
de spelers zoveel mogelijk de ruimte het spel zelf te ontdekken. Alleen bij het duidelijk 
overtreden van de spelregels grijpt de spelbegeleider in en legt deze uit. 

 
Uitslagen en standen 
Bij de Onder 8 t/m Onder 10 pupillen worden geen uitslagen en standen meer gepubliceerd. Dit 
is in lijn met de ontwikkeling van de nieuwe wedstrijdvormen waarbij het draait om het 
vergroten van het spelplezier van pupillen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen uitkomend in Onder 
8 en Onder 9 nog niet in staat zijn om weken vooruit te kijken en daarom geen echte interesse 
hebben in rangen en standen. 

 
Het bijhouden van een competitie en toewerken naar een kampioenschap blijkt vooral van 
waarde en belang voor trainers, leiders en ouders. Dit kan leiden tot onnodige spanning en druk 
wat ten koste gaat van het spelplezier van het kind. De KNVB houdt wel de uitslagen bij om 
teams op het juiste niveau in te delen. 

 
 

29. WEDSTRIJDVORM 8 TEGEN 8 

Vanaf het seizoen 2018/’19 starten 
de Onder 11 en Onder 12 pupillen 
met het spelen van 8 tegen 8 
wedstrijden op een veld dat iets 
kleiner is dan een half veld (42,5 x 
64m). 

 
In tegenstelling tot de onder 8, 9 en 
10 pupillen worden de wedstrijden 
bij deze leeftijdscategorieën geleid 
door een pupillenscheidsrechter.  

 
Vanaf de onder 11 leeftijdscategorie publiceert de KNVB ook actief rangen en standen. 
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30. CLUBTENUE 

Het Beek Vooruit tenue bestaat uit de kleuren:  

 Shirt     : Oranje met zwart accent 

Broek   : Zwart met oranje accent  
Sokken : Oranje met zwart accent 
 
Vanaf nu is het voor onze eigen leden mogelijk om onze tenues via een 
webshop https://clubs.deventrade.com/nl/vv-beek-vooruit met 15% korting aan te kopen.  
Vandaag besteld, is morgen in huis!  
Gekozen is voor een kwaliteitstenue van Hummel. Op het Beek Vooruit tenue is standaard het 
Beek Vooruit logo gedrukt. 
Ook trainingspakken in de Beek Vooruit kleuren zijn hier verkrijgbaar.  

 
Mocht u nog overige vragen hebben over het Beek Vooruit tenue of de sponsoring daarvan dan 
kunt u contact opnemen met Marcel Donders van de Stichting Sponsoring Beek Vooruit. 

 
 

31. ELFTALBEGELEIDERS / TRAINERS 
 
In alle categorieën streven we naar 2 elftalbegeleiders/trainers per team. In deze huidige tijd zijn 
zeker vrijwilligers schaars, en dit komt ook voor bij de bezetting van elftalbegeleiders/trainers bij 
onze teams. Het is alleen niet te doen en zeker niet bij de oudere categorieën. Soms wordt het 
wel eens creatief opgelost door middel van een rouleer systeem met meerdere ouders. 
Indien er voor een team geen elftalbegeleiders zijn aangesteld, wordt door de commissie 
wedstrijdzaken in overleg met de Categorie Coördinator een bijeenkomst georganiseerd met de 
ouders. Indien dit niet leidt tot de gewenste oplossing, zal het betreffende team uit de 
competitie worden gehaald en bestaat de mogelijkheid dat de spelers op de wachtlijst worden 
geplaatst. Gelukkig is het nog nooit zo ver gekomen! 

 

32. OPLEIDING 
Reeds enkele jaren wordt binnen Beek Vooruit, in overleg met de KNVB, de JVTC cursus  
georganiseerd. Deze cursus bestaat in totaal uit 4 avonden en is speciaal voor de beginnende 
trainer-coach. Ook het komende seizoen is het de bedoeling om deze cursus weer te 
organiseren. 

 

https://clubs.deventrade.com/nl/vv-beek-vooruit
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33. DIGITAAL WEDSTRIJDFORMULIER 
Met de KNVB Wedstrijdzaken app leg je het digitale wedstrijdformulier vast. Zoals je 
wellicht weet, zijn er geen fysieke spelerspassen meer. Alles wordt vanaf nu verwerkt in 
de app Wedstrijdzaken. Kortom, veel sneller en vooral veel gemakkelijker.  

 
De app wedstrijdzaken is er voor: 

• scheidsrechters 

• aanvoerders/spelers 

• wedstrijdsecretarissen 

• leiders en trainers 

 
Hoe je vanuit jouw rol binnen de vereniging gebruik kunt maken van de app staat 
beschreven op de pagina Wat kan ik vanuit mijn functie met de KNVB-wedstrijdzaken-
app? 

Let op: 
Om de KNVB Wedstrijdzaken app te kunnen gebruiken moet je in Sportlink Club 
geregistreerd staan als bondslid. Als je in Sportlink Club geregistreerd staat als relatie of 
verenigingslid kun je geen gebruik maken van de KNVB Wedstrijdzaken app.  

 
Van start met de app: 
Zodra je van start met de app wilt, dien je deze allereerst te  downloaden op je telefoon. 
Je kunt de app vinden in de Appstore en Playstore door daar te zoeken op KNVB 
Wedstrijdzaken. Nadat je de app hebt gedownload, kun je starten met je  registratie, 
waarna je vervolgens kunt inloggen. Dit hoeft uiteraard maar 1 keer te gebeuren. Zodra je 
bent geregistreerd en hebt ingelogd, hoef je dit niet iedere keer bij gebruik van de app  te 
doen. Meer uitleg over registratie en inloggen vind je hier . 

 
De volgende stap is het koppelen aan een persoon. Dit houdt in dan dat de app wil 
herkennen wie jij als gebruiker bent. Ook hiervoor hebben we een pagina voor je klaar 
staan. 
Goed gedaan! Je hebt nu alle eenmalige stappen genomen om daadwerkelijk met de 
KNVB Wedstrijdzaken app te kunnen werken. Verdere uitleg over de app vind je 
hieronder. 

 
Koppelen aan een persoon: 
Nadat je geregistreerd bent met het e-mailadres dat bij jouw profiel bij je vereniging of 
bij de KNVB bekend is, wordt je automatisch aan jezelf gekoppeld en krijg je jouw 
persoonlijke programma en uitslagen beschikbaar in de app.  
Om te kunnen koppelen moet het e-mailadres waarmee je je registreert overeenkomen 
met het e-mailadres dat in jouw profiel bij je vereniging staat (veld E-mail op tabblad 
Persoon). 

https://support.sportlink.nl/support/solutions/folders/9000169925
https://support.sportlink.nl/support/solutions/folders/9000169925
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078665-registreren-en-inloggen-in-de-app-wedstrijdzaken
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000078983-koppelen-aan-een-persoon
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Let op:  
-    Registeren met het eventueel tweede vastgelegde e-mailadres is niet mogelijk. 

          -    Als je niet weet welk e-mailadres geregistreerd staat of als er nog geen  
     e-mailadres geregistreerd staat, moet je contact opnemen met je vereniging    
     of de KNVB. 
- Indien het e-mailadres bij meerdere personen geregistreerd staat kan je kiezen aan 

welke persoon (relatiecode) je het account wilt koppelen. Door uit te loggen en  
opnieuw in te loggen, kan je opnieuw kiezen aan welke persoon je het account wilt  
koppelen. 

 
Algemeen: 
In de KNVB Wedstrijdzaken app is het Mobiel Uitslagenformulier beschikbaar. Hieronder 
leggen we de mogelijkheden van het formulier uit. Het mobiel uitslagenformulier is een 
vereenvoudigde variant van het mobiel wedstrijdformulier. Via het Mobiel 
uitslagenformulier wordt uitsluitend de uitslag en eventuele bijzonderheden vastgelegd.   
Het Mobiel Uitslagenformulier wordt gebruikt voor de pupillen onder de 7 en de Senioren 
35/45+ /7 tegen 7 competitie 
MOBIEL UITSLAGENFORMULIER VOOR PUPILLEN ONDER DE 7 EN JONGER  

 
 

Wanneer zie ik de wedstrijd in mijn programma? 
• Voor de wedstrijdsecretaris van het thuisteam zijn de wedstrijden van de komende  28 

dagen zichtbaar in zijn programma zodra de bond de wedstrijden gepland en 
gepubliceerd heeft.  

• Voor spelers en stafleden is de wedstrijd zichtbaar in hun programma zodra de bond 
de wedstrijd gepland en gepubliceerd heeft.  

• Voor de spelbegeleider (benaming van de official bij het pupillen voetbal) is de 
wedstrijd zichtbaar in zijn programma, zodra de spelbegeleider is toegewezen aan de 
wedstrijd. 

 
 

34. SCHEIDSRECHTER COMMISSIE 
De Scheidsrechters Commissie heeft als voornaamste taak het opleiden en begeleiden van 
clubscheidsrechters en het indelen van deze scheidsrechters bij de thuiswedstrijden van teams 
van v.v. Beek Vooruit. 
In de ideale situatie heeft de vereniging bij iedere thuiswedstrijd een kwalitatief goede en 
gediplomeerde scheidsrechter. Daarvoor komen we helaas nog wel 'enkele' mensen tekort. 
Ook worden senioren selectiespelers, speelsters van Dameselftal, spelers van JO19-1 ingezet 
voor het fluiten van wedstrijden. 
Komend seizoen proberen we om via de scheidsrechtersvereniging Breda een scheidsrechters 
cursus te organiseren. 
 

Interesse? Meld je dan aan bij de wedstrijdzaken@beekvooruit.nl 
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35. SPELREGELBEWIJS 2022-2023 
Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die reden heeft de KNVB 
het spelregelbewijs ingevoerd. Dit seizoen is het voor de spelers en speelsters geboren in het jaar 
2005 verplicht het spelregelbewijs te halen. Zij hebben tot hun eerste officiële wedstrijd in het 
seizoen 2022/’23 de tijd om het spelregelbewijs te halen. Inmiddels heeft al 15% van de lichting 
2005 het bewijs behaald. Het is essentieel om op tijd het spelregelbewijs te halen. Als leden uit 
het genoemde geboortejaar het spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het seizoen 2022/‘23 
namelijk niet voetballen. Binnen Beek Vooruit wordt het behalen van het spelregelbewijs 
gecoördineerd door de Categorie Coördinatoren van de betreffende categorieën. Belangrijk 
hierbij is dat de gegevens  van de spelers (actuele e-mailadressen) op orde zijn in Sportlink Club 
én dat de betreffende spelers/speelsters erop geattendeerd worden dat zij het spelregelbewijs 
moeten gaan behalen.Spelers/speelsters kunnen zich met het juist vastgestelde e-mailadres 
registreren voor het KNVB account om daarna te kunnen inloggen op de website van 
Voetbalmasterz, waar zij kunnen oefenen en uiteindelijk het spelregelbewijs kunnen behalen. 

 
36. FACILITEITEN COMMISSIE 

Deze commissie houdt zich bezig met de accommodatieproblematiek en alle 
consequenties hiervan. De commissie legt rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur en 
SESAB (eigenaar van door de vereniging in gebruik zijnde onroerende goederen). 
 

Deze, uitzonderlijke, commissie houdt zich met name bezig met niet voetbalgerichte activiteiten. 
Denk hierbij aan: 

• coördineren en ondersteunen bij niet voetbalactiviteiten; 

• het verzorgen van kantinebezetting 

• onderhoud en ontwikkeling van Sportpark De Heikant 

 

Voorzitter commissie  Silvain van de Wiel  accommodatie@beekvooruit.nl 

 

37. SPONSOR COMMISSIE 
De "Stichting Sponsoring Beek Vooruit" (SSB) heeft als doel om door middel van sponsorgelden 
de voetbal vereniging Beek Vooruit in zijn totaal financieel te ondersteunen. 
De Stichting Sponsoring Beek Vooruit is continu bezig nieuwe sponsormogelijkheden te 
onderzoeken. Aangepast aan de vraag van de tijd en naar de behoefte van onze bestaande en 
nieuwe sponsoren. Dit is nodig om de, nog steeds groeiende, voetbalvereniging Beek Vooruit in 
stand te houden. 
 
Heeft u verdere vragen omtrent sponsoring van v.v. Beek Vooruit en/of bent u geïnteresseerd in 
de mogelijkheden, stuur een bericht via ssb@beekvooruit.nl en wij nemen snel contact met u op! 
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38. NEVENACTIVITEITEN 
Naast de gebruikelijke voetbalactiviteiten worden er ook verschillende nevenactiviteiten 
georganiseerd, zoals een Sinterklaasfeest, het Pannenkoekentoernooi en het Jeugdkamp. 
Ook is het de bedoeling om komend seizoen weer toernooien te organiseren in verschillende 
leeftijdscategorieën. 

 
39. PARKEREN BIJ BEEK VOORUIT 

Er is op sportpak “de Heikant” parkeerruimte aanwezig voor zowel auto’s als fietsen. Aangezien 
we niet alleen eigen leden, maar ook uitspelende teams verwelkomen op ons sportpark, zien we 
helaas regelmatig parkeerproblemen ontstaan en dan met name op de zaterdagochtend. Het 
verzoek aan alle leden van Beek Vooruit is dan ook om zoveel als mogelijk met de fiets naar de 
vereniging te komen en indien de auto toch noodzakelijk is, om deze netjes binnen de lijnen van 
een parkeervak achter te laten. Buiten parkeervakken parkeren is niet toegestaan en daarbij 
kunnen zelfs doorgangen voor hulpverleners geblokkeerd worden. Er zijn een drietal 
gereserveerde parkeerplaatsen voor invaliden. Respecteer deze parkeerplaatsen en laat deze vrij 
voor mensen die hiertoe een vrijstelling hebben. Indien het parkeerterrein vol is, kan geparkeerd 
worden in omliggende straten. Doe dit echter wel zodanig dat hiermee geen overlast wordt 
veroorzaakt. Tevens is het zo dat er in het weekend extra parkeerregels van toepassing zijn in de 
straten rond het sportcomplex en dat hierop ook streng wordt gehandhaafd door de Gemeente 
Breda. Voor fietsen is er een ruime fietsenstalling aanwezig en heel regelmatig staat er een 
verkeersregelaar om zelfs het parkeren van fietsen in goede banen te leiden. Volg de 
aanwijzingen van deze vrijwilliger op, zodat ook volgende bezoekers hun fiets nog kwijt kunnen 
in de fietsenstalling en er voor hulpverleners een veilige doorgang overblijft. 
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Einde 


