
 

  INFORMATIEBLAD VOOR NIEUWE IJ.V.C.-JEUGDLEDEN 
EN HUN OUDERS 

 
 
Hierbij heten wij jou van harte welkom als nieuw lid bij onze voetbalvereniging. 
De afkorting IJ.V.C. staat voor IJlster Voetbal Club. De v.v. IJ.V.C. is opgericht op 
26 april 1925. De club bestaat op dit moment uit 4 senioren- en 15 jeugdteams. Deze 
jeugdteams zijn verdeeld over de leeftijdscategorieën A tot en met F. 
Bij één van de jeugdteams ben of word jij ingedeeld en omdat je vast wilt weten 
hoe diverse zaken zijn geregeld hebben wij een en ander op papier gezet. 
 
1. Sportcomplex 
Onze thuiswedstrijden worden gespeeld op het sportcomplex “De Utherne”. 
Wij hebben daar de beschikking over twee voetbalvelden en de 
trainingsaccommodatie. Gedurende de wintermaanden hebben we enkele malen ook 
de beschikking over de sporthal. Dan worden er zaalvoetbaltrainingen en -toernooien 
gespeeld. 
 
2. Tenue en schoenen 
Het tenue van onze vereniging bestaat uit: blauw shirt, witte broek en blauwe sokken. 
Alle teams ontvangen van de vereniging een set wedstrijdshirts, die per team bij 
elkaar worden gehouden en gewassen. Sommige teams hebben een sponsor: de 
naam van het betreffende bedrijf staat dan op de borst vermeld. 
Om de niet-gesponsorde shirts te financieren is besloten dat ieder spelend lid per 
kwartaal een klein bedrag in het daarvoor opgerichte kledingfonds stort. Je merkt hier 
verder niets van: dit bedrag wordt in de contributies verrekend. Met het gespaarde 
geld worden te zijner tijd de oude shirts vervangen door nieuwe. Leden ontvangen 
aan het begin van het seizoen een broekje en een paar sokken met clublogo. Het is 
de bedoeling dat deze alleen tijdens de wedstrijden worden gedragen. 
Indien je nieuwe voetbalschoenen koopt, raden we je aan om schoenen te kopen 
met veel noppen. Het is niet nodig om meteen de duurste schoenen aan te schaffen. 
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. Een eventuele slidingbroek (niet 
verplicht) dient wit te zijn.  
 
3. Leiders en trainers 
Via de coördinator hoor je, zodra je bent ingedeeld, wie de leider en trainer van je 
team is. 
Alle coaches en trainers zijn vrijwilligers (ouders, senioren of junioren), die de club 
een warm hart toe dragen. Wanneer ouders van nieuwe leden iets willen doen voor 
de jeugdafdeling wordt dit bijzonder op prijs gesteld. Als bijlage bij dit infoblad vind je 
een enquêteformulier waarop aangegeven kan worden of, en zo ja, wat je ouder(s) 
voor onze vereniging zou(den) kunnen doen. Wanneer dit nu nog niet zo nodig 
mocht zijn, dan zullen we misschien volgend seizoen een beroep op hen doen. 
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Alle ouders worden overigens allemaal bij toerbeurt ingeschakeld voor het vervoer 
van de spelers bij uitwedstrijden. Ook het wassen van de shirts van de teams kan bij 
toerbeurt aan de ouders worden opgedragen. 
Over trainingstijden, wedstrijdschema en vervoersregelingen krijg je bericht via jouw 
leider of coördinator. 
 
4. Contributie en lidmaatschap 
Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. 
Om voetbal toegankelijk te houden voor iedereen worden de contributies laag 
gehouden!  
De contributie bedraagt per kwartaal: 
Voor A-junioren: € 23,50;  B: € 20,00;  C: € 20,00;  D-pupillen: € 18,25; 
E: € 18,25;  F: € 12,50. 
De F-pupillen zijn het eerste kwartaal van hun lidmaatschap vrijgesteld van 
contributie. Betaling van de contributie, per kwartaal, dient via een automatische 
overschrijving te geschieden. Als bijlage vind je daartoe en machtigingsformulier. 
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vòòr 1 juli bij de 
secretaris van de jeugdcommissie. Dit is namelijk de peildatum voor de KNVB voor 
wat betreft het ledenaantal. Overschrijving naar een andere vereniging dient voor 
30 mei te worden aangevraagd. 
 

5. Indeling van de teams 
De indeling van de teams wordt bepaald door de jeugdcoördinatoren in samenspraak 
met de trainers en leiders. Om de twee jaar ga je door naar een oudere categorie (de 
peildatum hiervoor is 1 januari) maar de periode dat teams opnieuw worden 
ingedeeld is tijdens de zomerstop. In sommige gevallen is het mogelijk dispensatie 
aan te vragen om in een lagere categorie uit te komen (bijv. om medische of 
organisatorische redenen). Dit wordt bij de KNVB aangevraagd via de 
jeugdsecretaris. Bij de F-pupillen is de regel dat een compleet nieuw F-team bij de 
KNVB wordt opgegeven wanneer er een volledige groep van minimaal 8 spelers 
aangemeld is als lid en er voldoende kader is. Wanneer er een kleinere groep is dan 
mogen deze spelers eerst wel mee trainen, maar kunnen zij nog geen competitie 
spelen. 
 
6. Trainingen 
Voor het overzicht van de trainingstijden verwijzen wij naar de bijlage. Het is 
gebruikelijk dat er na de training (en na de wedstrijden) gedoucht wordt. De leider of 
trainer is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop hiervan. 
 
7. Competities en bekerwedstrijden 
Bij de meeste teams is de competitie ingedeeld in een najaars- en een 
voorjaarsreeks. Zowel in het najaar als in het voorjaar kan men kampioen worden. 
Aan het begin van het seizoen vinden voor de 1e teams bekerwedstrijden plaats. Dit 
gebeurt in pouleverband, waarna de poulewinnaars in een zogenaamd knock-
outsysteem gedurende de rest van het seizoen verder spelen om de finaleplaatsen. 
De finales worden gespeeld aan het eind van het seizoen op een door de KNVB 
vastgestelde plaats. 
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8. IJ.V.C.-website 
Op www.ijvc.nl vind je iedere zaterdag een overzicht van de uitslagen van alle 
gespeelde wedstrijden. Ook zijn hierop alle teamfoto’s te vinden, worden 
wedstrijdverslagen vermeld en vind je de laatste nieuwtjes. Het is dus zeker de 
moeite waard om hier regelmatig naar toe te surfen! 
 
9. Opstellingen en mededelingen 
Aan het begin van het seizoen ontvang je van je leider een overzicht van alle 
wedstrijden. Bij uitwedstrijden wordt tevens aangegeven hoe laat je team vertrekt en 
welke ouders er moeten rijden. Mocht u verhindert zijn dan graag onderling ruilen.  
Op de website van IJVC staan overige mededelingen, bijv. afgelastingen van 
wedstrijden, vermeld. Het verzamelpunt bij uitwedstrijden is de sporthal. 
 
10. Afgelastingen 
Voetbal is een buitensport en het kan dus gebeuren dat er wedstrijden of trainingen 
worden afgelast in verband met de gesteldheid van de terreinen. Indien de 
afgelasting door de bond gedaan wordt, houdt dit in dat in de regio Noord voor één of 
meerdere categorieën (bijv. jeugdvoetbal, senioren, e.d.) alle wedstrijden niet 
doorgaan. Een afgelasting door de bond vindt uiterlijk vrijdags om 14.00 plaats en 
wordt bekendgemaakt via de radio (Radio Fryslân), krant (zaterdageditie, vrijdags 
kan evt. ook) en op teletekst (pagina 603) en natuurlijk op onze website www.ijvc.nl.  
Behalve totale afgelasting door de bond kan dit ook gedaan worden op plaatselijk 
niveau door de consul. In een dergelijk geval worden enkele of alle wedstrijden op 
een bepaald sportcomplex afgelast. Het kan dus gebeuren dat het ene team niet en 
een ander team wel moet voetballen. 
Voor F-pupillen geldt dat je in ieder geval door je leider bericht krijgt over afgelasting 
anders ook hiervoor de site raadplegen. 
 
Er zijn nog enkele richtlijnen voor de leden van IJ.V.C. 
Deze staan vermeld in de bijlage bij dit informatieblad. Wij hopen dat je veel plezier 
aan het voetballen bij IJ.V.C. mag gaan beleven en dat wij jouw ouders vaak langs 
de lijn zullen treffen. 
 
Veel succes toegewenst!! 
 
De Jeugdcommissie van v.v. IJ.V.C. 
 
Bijlagen: 
- richtlijnen 
- trainingsschema 
- leeftijdscategorieën 
- samenstelling jeugdcommissie 
- leiders en trainers 
- aanmeldingsformulier 
- enquêteformulier 
- machtiging automatische betaling 

http://www.ijvc.nl/
http://www.ijvc.nl/

