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v.v. S.V.W. – een vereniging met een grote historie.
S.V.W. is in de wijde omgeving van Gorinchem al meer dan 100 jaar een begrip en een
grote naam op voetbalgebied. Op 1 juni 1911 werd de vereniging opgericht en
in 2011 werd het 100-jarig bestaan dan ook groots gevierd.
Aanvankelijk heette de club Wilhelmina, maar al snel werden de woorden Steeds
Voorwaarts er voor gezet en werd het dus S(teeds) V(oorwaarts)W(ilhelmina).
Het clubtenue bestaat eigenlijk vanaf het begin uit een witte broek en rood-wit
verticaal gestreepte shirts. Dat laatste levert de club de bijnaam “de streepjes” op.
Interesse in de clubhistorie ? Een deel van het fotoarchief is te bewonderen in de gangen
van de accommodatie. Op onze website staat een stuk geschiedschrijving, opgetekend
door Ruud den Uijl (voormalig secretaris van v.v. SVW)

De organisatie
Informatie omtrent de organisatie vind je terug op onze website.
Onder “JEUGD” staat o.a. informatie over het wedstrijdprogramma,
de competitie-indeling van de teams, het trainingsschema, de samenstelling en de
contactgegevens van de Jeugdcommissie etc.
Voor eventuele vragen is er op Maandag, Woensdag en Donderdag altijd iemand
aanwezig in de Commissiekamer van ca. 17.45 uur tot ca. 19.15 uur.
Het lidmaatschap en de contributiebetaling
Het is mogelijk om eerst vier keer gratis mee te trainen (proefperiode) voordat besloten
wordt om definitief lid te worden.
Er dient ten allen tijde een aanmeldingsformulier te worden ingevuld.
Ingeval van een proefperiode worden alleen de persoonsgegevens ingevuld.
Ingeval van een aanmelding voor een lidmaatschap dient het gehele formulier
duidelijk leesbaar te worden ingevuld.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één volledig seizoen.
Een voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Het formulier voor aanmelding kan je eventueel downloaden van onze website.
Verdere informatie over de voorwaarden m.b.t. het lidmaatschap, de contributiebetaling
en de voorwaarden ingeval van opzegging van het lidmaatschap staan vermeld op onze
website onder “ LIDMAATSCHAP”.
Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders/verzorgers
niet in staat zijn om zelf de contributie te betalen, kan een beroep worden gedaan
op de Stichting Leergeld. De ouders dienen dit zelf met de Stichting Leergeld te regelen.
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Opmerking m.b.t. de indeling van nieuwe jeugdleden
Het kan voorkomen dat, t.g.v. het aantal nieuwe aanmeldingen in de loop van het
seizoen, de spelersaantallen in een bepaalde leeftijdscategorie relatief groot worden.
Het is dan mogelijk dat nieuwe leden in eerste instantie, gedurende een korte periode,
alleen kunnen deelnemen aan trainingen en nog niet aan wedstrijden.
Uiteraard wordt ernaar gestreefd dit zo veel mogelijk te beperken.
Trainingen
Informatie m.b.t. de Trainingsavonden en Trainingstijden van de verschillende teams
staat aangegeven op onze website onder ‘JEUGD’ en vervolgens
TRAININGSSCHEMA.
Afgelastingen van trainingen worden bekend gemaakt op de website
(JEUGD > AFGELASTINGEN).
In het algemeen zullen de trainers of leiders/leidsters dit ook tijdig doorgeven
aan de spelers/speelsters.
Kleding
Voor de wedstrijden wordt door v.v. SVW een tenue ter beschikking gesteld, dat door
de vereniging wordt gewassen (de vergoeding daarvoor is in de contributie opgenomen).
Wanneer er een trainingspak of tas wordt uitgereikt, dan ontvang je dit in bruikleen.
Dit dient in goede staat weer te worden ingeleverd aan het einde van het seizoen.
Bij ontvangst dient een verklaring hieromtrent te worden ondertekend.
Is er iets zoekgeraakt of beschadigd, dan dient het betreffende bedrag betaald te
worden.
Spelers/speelsters dienen zelf te zorgen voor goede kleding t.b.v. de trainingen, alsmede
voor scheenbeschermers en voetbalschoenen.
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Wedstrijden, afgelastingen
Het wedstrijdprogramma staat vermeld op onze website onder
JEUGD en vervolgens PROGRAMMA EN UITSLAGEN.
Op de app van Voetbal.nl en de Wedstrijdzaken app van de KNVB staat de
meest actuele informatie vermeld.
De apps kan je op de smartphone downloaden via Google Play Store of de Apple Store.
Voor het aanmelden bij beide apps dient het zelfde e-mailadres gebruikt te worden, dat
je aan SVW hebt doorgegeven bij de inschrijving als lid.
Er zijn m.b.t. de officiële wedstrijden diverse soorten afgelastingen mogelijk :
 een algehele afgelasting door de KNVB i.v.m. de weersomstandigheden
 een gedeeltelijke afgelasting, omdat het veld bij v.v. SVW of bij een tegenstander
afgekeurd wordt.
 Via onze site en/of via Voetbal.nl en de KNVB Wedstrijdzaken-app kan je dit zelf
volgen.
 De trainers en leiders van onze vereniging worden z.s.m. op de hoogte gesteld van
een afgelasting en zullen dan ook z.s.m. alle ouders of spelers informeren.

Vervoer naar uitwedstrijden:
de hulp van de ouders is noodzakelijk !
Voor het vervoer naar uitwedstrijden zijn de pupillen en junioren volledig afhankelijk
van de medewerking en het enthousiasme van de ouders.
Wij gaan er, in het belang van de spelers, derhalve van uit dat elke ouder beschikbaar is
om een bijdrage te leveren aan het vervoer naar de uitwedstrijden.
Bovendien : uw enthousiasme en belangstelling als supporter worden door uw zoon of
dochter zeker gewaardeerd.
Wij rekenen daarom op uw medewerking , wanneer u hiertoe door de trainer of
leider/leidster wordt benaderd.
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Welke regels gelden er voor de spelers
1. De JO7 traint één keer per week. De andere teams twee keer per week.
Tenzij je ziek bent of verplichtingen hebt voor school, wordt er verwacht dat je
elke training aanwezig bent. De trainer dient altijd geïnformeerd te worden
wanneer je om bepaalde redenen niet kan komen trainen
2. Zorg ervoor, dat je vijf minuten voor aanvang van de training op het veld staat.
3. Zorg ervoor, dat je op tijd bent voor elke wedstrijd.
4. Tijdens wedstrijden : kousen opgetrokken en shirt in de broek.
5. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
6. Er mag niet worden gediscrimineerd, gescholden, gepest of ruzie worden gezocht.
Er zullen maatregelen worden genomen tegen degenen, die zich hieraan schuldig
maken.
7. Als speler vertegenwoordig je de vereniging en wangedrag, in wat voor vorm dan
ook, wordt niet getolereerd.
8. In het veld en buiten het veld dient netjes te worden omgegaan met de
medespelers, de scheidsrechter, de tegenstanders en de toeschouwers.
9. Bij wangedrag wordt door het Bestuur en/of de Jeugdcommissie i.o.m. de
Trainer een schorsing opgelegd. Afhankelijk van het gebeurde kan ook tot
royement worden overgegaan.
10. Ingeval van een schorsing worden de ouders van de betrokken speler ingelicht.
11. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. De vereniging is hier niet
verantwoordelijk voor.
12. Bij de kleinste pupillen kunnen ouders helpen met douchen en aankleden. Tijdens
de rust mogen er geen ouders in de kleedkamer komen.
13. Laat de kleedkamer altijd netjes achter. De trainer en leider zullen hierop
toezien. Voetbalschoenen buiten uitkloppen/schoonmaken en niet in de
kleedkamer !
14. In de kantine en in de hal mogen geen voetbalschoenen worden gedragen !
15. Douchen kunnen we niet verplicht stellen, maar het is wel raadzaam.
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Welke belangrijke rol spelen de ouders
Het is voor kinderen vanzelfsprekend belangrijk , dat er belangstelling is van de zijde
van de ouders. Ga als ouders dus zo veel mogelijk mee naar de trainingen en
wedstrijden.
Het is van belang, dat ouders positief en plezierig aanmoedigen en positief omgaan met
winnen, maar ook met verliezen.
Wees enthousiast, maar laat de opstelling en het coachen helemaal aan de trainer over.
De trainer neemt de beslissingen tijdens trainingen en rond de wedstrijden.
Als uw kind talent heeft, wordt het echt wel opgemerkt.
Wilt u met voetbal bezig zijn, wordt dan Jeugdtrainer, leider of scheidsrechter en volg
eventueel één van de cursussen, die de KNVB hiervoor in het leven heeft geroepen.
Als u zich graag wil inzetten voor v.v. SVW , dan kunt u zich aanmelden bij
de Jeugdcommissie.
Voor het leiden van de pupillenwedstrijden van de JO7 t/m de JO11 doen de
leiders/leidsters ook een beroep op de ouders. Door hieraan als ouder uw bijdrage
te leveren, doet u een belangrijk stukje verenigingswerk. Zonder scheidsrechters
kunnen de wedstrijden tenslotte geen doorgang vinden.
Een scheidsrechter is een vrijwilliger, die zeer belangrijk werk doet voor de vereniging.
Hij neemt de beslissingen tijdens de wedstrijd.
Wij verzoeken de toeschouwers en de ouders vriendelijk zich niet te bemoeien met de
beslissingen van de scheidsrechter.
Vrijwilligers
Onze vereniging heeft, zoals elke vereniging, dringend behoefte aan mensen die
zich willen inzetten in welke hoedanigheid dan ook.
Als gastheer/gastvrouw in de Commissiekamer, als Kantinemedewerker, als Trainer,
als Leider of als Scheidsrechter. Er zijn allerlei taken, die u kunt vervullen.
Meldt u aan als vrijwilliger bij Bestuur, Jeugdcommissie of bij de Barmedewerkers
in de kantine. Er is altijd wel een taak, die bij u past.
Kom gewoon even langs en meld u aan voor een stukje vrijwilligerswerk.
Ook met inzet van een paar uur per week bent u al van grote waarde voor S.V.W
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Selectie en indelingen van de spelers voor de Jeugdteams
De selectie c.q. indelingen van de spelers in de teams worden bepaald door de
Technische Commissie van de Jeugd in overleg met de trainers en de Jeugdcommissie.
Aan het einde van het seizoen worden de voorlopige indelingen voor het nieuwe seizoen
vastgesteld door de Technische Commissie op advies van en in overleg met de trainers
en de Jeugdcommissie.
De voorlopige indelingen van de spelers voor het nieuwe seizoen worden uiterlijk eind
Juni bekend gemaakt
Schorsingen
Schorsingen knnnen worden opgelegd door het Bestuur en/of de Jeugdcommissie, in
overleg met de Trainer.
Het Bestuur en /of de Jeugdcommissie bepaalt de strafmaat.
Eventueel kan tot royement worden overgegaan.
Ingeval van een schorsing worden de ouders van de betrokken speler ingelicht.
Een door de KNVB opgelegde schorsing wordt uiteraard door de vereniging
overgenomen.
Een geldboete, verbonden aan een schorsing, dient door de betreffende speler zelf
te worden voldaan aan de vereniging. De vereniging betaalt vervolgens de boete aan de
KNVB.
“DE GROEPSAPP”
Informatieve Communicatie van trainers en leiders/leidsters met
ouders en/of spelers.
Voor de communicatie met de ouders en/of spelers wordt door de trainers en
leiders/leidsters veelal gebruik gemaakt van een Groepsapp.
Een dergelijke groepsapp dient alleen voor uitwisseling van informatie.
Deze groepsapps zijn niet bedoeld voor kritische opmerkingen, emotionele reacties of
dergelijke.
Als er vragen zijn of problemen, dan dient dat individueel en in een persoonlijk gesprek
met de trainer te worden aangegeven.
Indien nodig kan de trainer besluiten om de kwestie met de Jeugdcommissie te
bespreken, eventueel tezamen met de betrokken ouders en/of spelers.
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Voor alle overige vragen …..
Uiteraard kunnen we in dit informatieboekje niet alle onderwerpen
behandelen.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u zich altijd wenden tot de
Trainer, de Leider/Leidster of uw vragen voorleggen aan de leden van de
Jeugdcommissie.
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