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1. Voorwoord 
 
Voor het komend voetbalseizoen heb je aangegeven één van de teambegeleiders bij SV Spartanen te 
willen zijn. We zijn als vereniging enorm blij dat je deze taak wilt vervullen en daarmee vele vrouwen, 
mannen, meisjes en jongens wilt helpen bij het uitoefenen van datgene dat ze het liefst doen: met 
plezier VOETBALLEN!  
Om je als (nieuwe) begeleider wegwijs te maken binnen de vereniging of je kennis als meer ervaren 
begeleider mogelijk wat op te vijzelen, ontvang je bijgaande informatie, met daarin de relevante 
informatie. 
 
Mocht je na het lezen van de informatie nog aanvullende vragen hebben of je mist nog informatie, 
neem dan contact op met je coördinator, of met 1 van de leden van het voetbalbestuur.  
 
We wensen je als voetbalbestuur vooral veel voetbalplezier toe. 
 
Namens het voetbalbestuur 
 
Peter Molenaar 
Voorzitter SV Spartanen, afdeling Voetbal 
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2. Taken begeleider 
 
Om een team goed te begeleiden, heeft een team/elftal bij voorkeur twee begeleiders, die onderling 
de taken verdelen. Taken van een begeleider zijn o.a.: 
 

 is te allen tijde ambassadeur zijn van het voetbal en van SV Spartanen;  

 zorgt voor een goede sfeer en wederzijds respect zowel binnen als buiten het team; 

 is contactpersoon van het team naar de ouders, coördinator, hoofdbegeleider en 
voetbalbestuur; 

 stimuleert spelers/ouders: 
o tijdig afbericht te geven voor training en wedstrijd 
o om op tijd te zijn op de training, thuis/uit wedstrijd (verzamelpunt).  

 coördineert het vervoer bij uitwedstrijden en geeft indien nodig, de vertrektijden door 
(indicatie vertrektijd staat altijd vermeld op de site van SV Spartanen, maar begeleider kan 
daar van afwijken i.v.m. bijvoorbeeld afstand etc.); 

 deelt bij aanvang van het seizoen het tenue aan de spelers uit (shirt en broekje) en zorgt dat 
deze aan het einde van het seizoen weer correct wordt ingenomen en bij de coördinator 
wordt ingeleverd; 

 zorgt dat de spelers een correct Spartanen-tenue dragen. Indien bij een thuiswedstrijd, de 
tegenstander eenzelfde kleur tenue draagt, dan zorgt de begeleider i.s.m. de gastendienst, 
dat het Spartanen team in een vervangend tenue speelt; 

 meldt de aanwezigheid van het team bij het wedstrijd secretariaat en/of bestuurskamer, 
zowel bij een thuis als een uitwedstrijd; 

 vult (vanaf D-pupillen en hoger) dat het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) wordt ingevuld. 
Dit geldt zowel voor thuis- als voor uitwedstrijden; 

 zorgt dat (vanaf D-pupillen en hoger) dat er geldige spelerspassen aanwezig zijn. Na afloop 
van de wedstrijd, worden de spelerspassen weer teruggebracht naar de bestuurskamer van 
Spartanen; 

 bezoekt, indien mogelijk, de training en overlegt met de trainer van het team over 
speelwijze, elftalopstelling, vorderingen (technisch/tactisch) en gedrag van de spelers; 

 doet samen met de trainer voorstellen over doorstroming van spelers en 
teamsamenstellingen aan de coördinator van de desbetreffende afdeling; 

 is (zoveel mogelijk) aanwezig bij vergaderingen van de vereniging, waar over de voortgang 
van het team of over verenigingszaken in zijn algemeenheid wordt gesproken; 

 

3. Normen en Waarden 
 
De afdeling voetbal van SV Spartanen wil iedereen de mogelijkheid bieden om optimaal te genieten 
van de voetbalsport. Een vereniging waar mensen zich thuis kunnen voelen, ongeacht ieders voetbal 
capaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn, een vereniging waar 
we gemeenschappelijke normen hebben, maar vooral ook naleven. Het gaat dam om afspraken over 
hoe we binnen en buiten de vereniging met elkaar omgaan. Dus met de onderlinge spelers, maar ook 
met tegenstanders, scheidsrechters en gasten) en met de materialen en het sportcomplex. Kortom, 
als begeleider ben je het voorbeeld voor het team.  
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Hierbij hoort ook dat je: 
 

 zorgt dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten na een training of wedstrijd 

 rustig blijft wanneer een speler van een ander team in jouw ogen een fout heeft gemaakt.  

 rustig blijft wanneer er mogelijk een verkeerde beslissing door de scheidsrechter wordt 
genomen.  

 langs de lijn, spelers in het veld altijd positief stimuleert 

 zorgt dat bij vertrek in de kantine flesjes en ander afval van het team wordt opgeruimd 
 
Bovenstaande spelregels lijken zo normaal, maar helaas is gebleken dat dit (nog) niet voor iedereen 
zo normaal is. Aangezien we deze spelregels bij de vereniging wel heel belangrijk vinden, willen we 
daar graag samen met onze begeleiders aan werken om dit te optimaliseren. We vormen tenslotte 
samen de voetbaltak van SV Spartanen. Daarom hebben we ook met z’n allen de 
verantwoordelijkheid om ons  aan deze basis afspraken te houden. Deze afspraken zorgen voor 
duidelijkheid, maar ook dat voetbal wekelijks plezier oplevert voor alle partijen. Want dat willen we 
toch allemaal, genieten van voetbal en alles er omheen.  
 

4. Communicatie  
 
Spartanen.nl 
 
Eén van de belangrijkste communicatiemiddelen binnen de vereniging, is de website van SV 
Spartanen http://www.spartanen.nlof op je mobiel/tablet m.spartanen.nl). Voor jou als begeleider 
zijn op de website veel zaken te vinden die je nodig hebt voor het wekelijkse potje voetbal. Naast het 
wedstrijdprogramma zijn daar ook bijvoorbeeld de namen en mail adressen te vinden van het 
bestuur, de coördinatoren en andere relevante vrijwilligers binnen de vereniging. Ook kun je daar als 
coach relevante documenten vinden zoals bijvoorbeeld een rijschema, standaard afspraken en 
vanzelfsprekend de meest recente versie van deze coachmap. 
 
Elk team heeft op de website de beschikking over een eigen teampagina. Op deze teampagina zijn de 
uitslagen van gespeelde wedstrijden terug te vinden,  standen en ook het aankomende programma.  
 
MIJNCLUB.NU 
 
Als begeleider van een team krijg je toegang tot MIJNCLUB.NU. Via deze portal kun je de teampagina 
van het team dat je coacht beheren. Daarnaast kun je als begeleider informatie op de site plaatsen 
die als coach aan je team kwijt wil (trainingstijden, wat doen bij afwezigheid, etc.) Ook kun je via 
MIJNCLUB.NU wedstrijdverslagen plaatsen een teamfoto uploaden.  
 
Aan het begin van het seizoen ontvangt een nieuwe begeleider inloggegevens via het wedstrijd 
secretariaat. Ben je reeds begeleider en ga je een ander team coachen, dan worden aan het begin 
van het seizoen automatisch je rechten door het wedstrijd secretariaat aangepast. 
 
Raadpleeg voor vragen over MIJNCLUB.NU eerst de handleiding voor MIJNCLUB.NU. Deze is via de 
volgende link te vinden. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met het wedstrijd 
secretariaat. 
 
Contact onderhouden met het team 
Naast het gebruik van email en de mailfunctie in MIJNCLUB.NU, kun je voor snelle communicatie met 
ouder(s)/verzorger(s)/spelers ook aan het begin van het seizoen een groepsapp via bijvoorbeeld 
WhatsApp aan te maken!  

http://www.spartanen.nl/
http://www.spartanen.nl/
file:///C:/Users/Ronald/Documents/Spartanen/Diverse%20documenten/m.spartanen.nl
http://mijnclub.nu/
http://mijnclub.nu/
http://mijnclub.nu/handleidingen
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5. Voortgang team: 
 

6-wedstrijden cyclus 
 
Begeleiders en trainers worden 4x per jaar (gemiddeld 1 x per 6 weken) door de coördinator 
uitgenodigd voor de 6-wedstrijden cyclus . Tijdens deze bijeenkomst worden allerlei zaken 
besproken, die met het team te maken hebben. Denk hierbij aan balans qua teamindeling, (on)juiste 
klasse indeling, aanwezigheid van geblesseerden, samenwerking met andere teams, samenwerking 
trainers en begeleiders, informatie over komende activiteiten en andere actuele ontwikkelingen 
binnen de club. Daarnaast kun je tijdens deze overleggen je ervaringen kwijt en loop je misschien 
tegen zaken aan, waar collega begeleiders/trainers ook ervaring mee hebben. De aanwezigheid van 
zowel de trainer(s) als de begeleider(s) wordt bij deze overleggen zeer op prijs gesteld. 
 

6. Administratie 
 
F en E-pupillen 
 
Na afloop van de wedstrijd geeft de scheidsrechter de uitslag door aan de clubdienst. Vervolgens 
zorgt de wedstrijdsecretaris ervoor dat de uitslagen aan de KNVB worden doorgegeven. 
 
D-pupillen t/m A-junioren en Senioren 
 
Sportlink  
 
Vanaf de D-pupillen dient er door de begeleider het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) te worden 
ingevuld. Aan de hand van dit elektronische formulier, worden de juiste wedstrijdgegevens zoals 
spelersnamen, bondsnummers, uitslag etc. aan de KNVB doorgegeven. Het DWF kan reeds thuis op 
de eigen computer worden voorbereid en moet na afloop van de wedstrijd door de scheidsrechter 
verder worden ingevuld. Vanzelfsprekend wordt de begeleider door het wedstrijd secretariaat van de 
thuisspelende vereniging en/of de scheidsrechter bij het invullen van het DWF geholpen. 
 
Via onderstaande link kom je op Sportlink, waarbij je wordt geholpen om snel met het DWF aan de 
slag te kunnen. Op deze pagina zijn een aantal instructies en handleidingen terug te vinden om 
Sportlink op de eigen computer te installeren, de handleiding omtrent het gebruik van het DWF en 
een oefenomgeving om te oefenen met het invullen van de het DWF. In de praktijk wijst de weg zich 
van zelf. Mocht je hulp nodig hebben, neem dan contact op met het wedstrijd secretariaat van 
Spartanen. 
 

 

https://sportlink.atlassian.net/wiki/display/SC/KNVB+Snel+aan+de+slag


 

 

7 

 
Om in te loggen in Sportlink moeten in het navolgende scherm de volgende gegevens worden 
ingevuld.  
 
Verenigingscode : BBFW765 
Gebruikersnaam : spartanendwf 
Wachtwoord  : is via het wedstrijd secretariaat te verkrijgen 
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7. Wedstrijden 
 
Wedstrijdduur: 
 

 F-pupillen: 2 x 20 minuten 

 E-pupillen: 2 x 25 minuten 

 D-pupillen: 2 x 30 minuten 

 C-junioren: 2 x 35 minuten 

 B-junioren: 2 x 40 minuten 

 A-junioren: 2 x 45 minuten 

 Senioren   : 2 x 45 minuten 

 Veteranen: 2 x 35 minuten 
 
Aandachtspunten thuiswedstrijd 
 

 Bij een thuiswedstrijd worden de begeleiders van de tegenpartij door onze clubdienst 
ontvangen. Mocht deze onverhoopt niet aanwezig zijn, dan is het de bedoeling dat de 
begeleider deze taak op zich neemt. Voor zowel de thuis- als de uitspelende vereniging staat 
de kleedkamer en veldindeling vermeld op het beeldscherm naast de hoofdingang. 

 Normaal gesproken zorgt de vereniging gezorgd voor een verenigingsscheidsrechter. Het 
team zorgt zelf voor een grensrechter wanneer er op een groot veld (vanaf D-pupillen) wordt 
gespeeld. 

 Wanneer een team in de 1e klasse speelt (vanaf de D-pupillen), dan zal de KNVB over het 
algemeen een scheidsrechter voor de wedstrijd aanstellen.  

 Indien er onverhoopt geen scheidsrechter voor een vastgestelde wedstrijd beschikbaar is dan 
dient de begeleider zelf voor een scheidsrechter zorg te dragen. Over het algemeen kan 
gesteld worden dat er altijd voldoende ouders de kennis hebben om een wedstrijd zelf te 
fluiten.  

 De scheidsrechter reikt in principe zelf de grensrechtervlag aan een vlagger uit. Deze zijn in 
de scheidsrechters kleedkamer (15 en 16) te vinden. Hier dienen ze na afloop van de 
wedstrijd weer teruggelegd te worden. Een wedstrijdbal en een scheidsrechterfluit zijn in de 
bestuurskamer op te halen.  

 In de rust van de wedstrijd is er voor alle spelers thee of limonade beschikbaar. Deze is te 
vinden op de tafel naast de kantine bij de hoofdingang (t/o de kleedkamer van de 
scheidsrechters) De limonade kan moet na gebruik in de kantine worden ingeleverd. Mocht 
de tegenstander dit vergeten, dan is het verzoek aan de begeleider van Spartanen om dit 
even te controleren en indien nog in de kleedkamer aanwezig, deze ook in de kantine te 
retourneren. Tip: je kunt hier natuurlijk een speler voor aanwijzen. 

 De spelerspassen bevinden zich in de kast in de bestuurskamer. Voor de wedstrijd dienen 
deze aan te scheidsrechter te worden overhandigd. Na elke wedstrijd dienen te 
spelerspassen te worden teruggelegd in de kast in de bestuurskamer. 

 Ingeval de tegenstander met dezelfde kleuren speelt, dan is het noodzakelijk dat de 
thuisspelende vereniging reserveshirts draagt. Deze shirts kunnen bij de clubdienst 
(bestuurskamer) verkregen worden.  

 Afgelastingen van thuiswedstrijden door afkeuring van het speelveld staan ’s ochtends vanaf 
08:00 op onze website vermeld. Ook na dit tijdstip kunnen wedstrijden nog worden afgelast. 
Houd de website dus goed in de gaten. 
 

 
 

http://www.spartanen.nl/extern/programma
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Aandachtspunten uitwedstrijden 
 

 Voor het vervoer naar uitwedstrijden benader je de ouders zelf. Verstandig is om hiervoor 
een schema te maken, welke je voor aanvang van de competitie aan de ouders uitreikt. Een 
dergelijk schema kan eventueel gecombineerd worden met een was schema. Klik op de link 
Voor een voorbeeld van een vervoersschema. 

 Vertrek op tijd naar een uitwedstrijd. Vertrektijden staan op de website. Dit is een 
standaardinstelling indien je hiervan wilt afwijken pas dit dan tijdig in MIJNCLUB.NU aan.  

 Wees alert op ”last minute wijzigingen in aanvangstijden” Wedstrijdwijzigingen en reguliere 
annuleringen 

 Als wedstrijden door de KNVB worden afgelast, dan is dat te lezen op pagina 603 van 
Teletekst. Onze  vereniging maakt deel uit van District West 1. De meeste teams behoren tot 
de B-categorie, alleen teams spelend in de 1e klasse (behalve bij Spartanen 1 en 2) behoren 
tot de A-categorie. 

 Als je twijfelt of een uitwedstrijd doorgaat, raadpleeg dan de website van de tegenstander. 
Het is zinvol om in natte/winterse perioden al in de loop van de week het telefoonnummer 
van de wedstrijdsecretaris van de tegenstander te achterhalen. 

 Vertrek is standaard vanaf het Spartanen complex.  

 Denk aan het meenemen van de spelerspassen (D t/m A + Sen). Zonder een geldige 
spelerspas mag er niet gespeeld worden! 

 Indien er sprake is van een dispensatiespeler, zorg dan dat je het bewijs daarvan bij de 
spelerspassen aanwezig is. 

 Door de tegenstander word je normaliter op hun sportpark ontvangen. Daar zal ook de 
kleedruimte en het veld worden aangewezen.  

 Het is verstandig om de kinderen hun spullen in hun tas te laten doen. Denk ook eventueel 
aan het verzamelen van waardevolle spullen. Probeer wel de spelers ertoe te bewegen 
zoveel mogelijk waardevolle spullen thuis te laten.  

 Bij uitwedstrijden moet je altijd (vanaf de D’s) zelf voor een grensrechter zorgen. 

 Zorg na afloop van de wedstrijd dat de kleedkamer er weer “schoon” uitziet. 
 
Aandachtspunten oefenwedstrijden 
 

 Begeleiders kunnen zelf initiatief nemen om in speeldagenvrije weekenden en doordeweekse 
avonden oefenwedstrijden op ons complex te spelen.   

 Neem eerst contact op met het wedstrijd secretariaat m.b.t. de mogelijkheden en de te 
maken afspraken.  

 Verder zijn de spelregels heel eenvoudig: regel zelf een tegenstander (van binnen of buiten 
de vereniging) en een scheidsrechter 

 Bevestiging de afspraken aan het wedstrijd secretariaat. Deze zorgt dat de oefenwedstrijd 
wordt ingepland en in het wedstrijdschema wordt opgenomen 

 Als je kantine wenst te gebruiken, neem dan ook contact op met de voorzitter van de kantine 
commissie. 

 Voor wat betreft veld en tijdstip geldt in zijn algemeenheid:  "Wie het eerst komt die het 
eerst maalt".  

 Bij afgelastingen geldt: geplande officiële wedstrijden gaan voor oefenwedstrijden 
 
Wijzigen van een geplande wedstrijd 
 

 Indien je al vroegtijdig weet dat je voor een geplande officiële (beker)wedstrijd onvoldoende 
spelers hebt, dan kan de wedstrijdsecretaris een verzoek aan de KNVB doen om te wedstrijd 

http://www.spartanen.nl/pagina/coaches
http://www.spartanen.nl/pagina/bestuur
http://www.spartanen.nl/pagina/bestuur
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te verplaatsen c.q. uit te stellen. Dit verzoek dient bij de KNVB te zijn ingediend uiterlijk op 
de vrijdag voorafgaande aan deze week daarna in het weekend te spelen wedstrijd. 
Voorbeeld: op zaterdag 15 september staat het team ingepland voor een officiële wedstrijd. 
Dan dient de KNVB uiterlijk op 7 september 17:00 door de wedstrijdsecretaris te zijn 
geïnformeerd. Indien het verzoek aan de KNVB eisen voldoet, dan zal de wedstrijd door de 
KNVB tot een nader moment worden uitgesteld.  

 Elk team kan een beroep doen op de "baaldagenregeling". Deze geldt vanaf de start van de 
competitie t/m 1 maart van het daaropvolgende jaar. De regeling is gemaximeerd tot 2 
wedstrijden per seizoen. Het opnemen van een baaldag houdt concreet in dat een wedstrijd 
tot nader order wordt uitgesteld. De KNVB plant de wedstrijd automatisch weer in, in het 
speelschema. Ook hier geldt dat een beroep op de baaldagen regeling bij de KNVB binnen 
dient te zijn op de vrijdag voorafgaande aan het daaropvolgende speelweekend (dus 
minimaal 8 dagen voorafgaande aan de ingeplande wedstrijd). Van deze regeling maak je 
bijvoorbeeld gebruik als je vroeg tijdig weet dat er in een bepaald weekend veel spelers 
afwezig zijn. 

 Indien er om een wijziging wordt verzocht na de door de KNVB gestelde termijn (zie 
hierboven), dan moet de begeleider in overleg treden met de coach van de tegenpartij. 
Alleen indien beide verenigingen akkoord zijn, dan wordt het verzoek door de KNVB 
ingewilligd. Neem in deze gevallen eerst contact op met het wedstrijd secretariaat. 

 Voor de B-categorie geldt dat als een wedstrijd op een ander moment wordt gespeel, dan de 
door de KNVB vastgestelde datum, dan moet de wedstrijd (in de B-categorie) worden 
gespeeld  binnen 3 weken gerekend vanaf de originele speeldatum. Voor bekerwedstrijden 
geldt dat deze binnen 14 dagen gerekend van de originele wedstrijddatum worden gespeeld.  

 Indien een wedstrijd moet worden verplaatst neem dan altijd eerst contact op met het 
wedstrijd secretariaat. Het wedstrijd secretariaat is het enige orgaan binnen de vereniging 
die kan toezeggen dat wedstrijden opnieuw mogen worden ingepland! 

 Als een tegenstander zonder bericht niet komt opdagen, dan wordt dit aan de KNVB gemeld. 
Dat geldt vanzelfsprekend ook als wij zonder tegenbericht niet op komen dagen. Wanneer 
een team ongeoorloofd afwezig is, dan volgt vanuit de KNVB een (geldelijke) sanctie. 

 Het niet helemaal compleet krijgen van een team (ABCD minimaal 8, EF minimaal 7) is geen 
reden om een wedstrijd niet te spelen. Mocht om de één of andere reden een team niet 
compleet zijn, kijk dan eest of je in overleg met een andere coach, je team compleet kunt 
maken. Neem hiervoor ook contact op met de coördinator. Mocht dat ook geen oplossing 
bieden, neem dan contact op met het wedstrijd secretariaat. Daar kan men je adviseren hoe 
verder te handelen. 

 
 

8. Kleedkamergebruik 
 

 Kleedkamers worden door het wedstrijd secretariaat ingedeeld. De indeling is zichtbaar op het 
TV scherm bij de hoofdingang van het complex. 

 Indien de kleedkamer is afgesloten dan kan de sleutel worden gehaald bij het kantinepersoneel. 

 Na de wedstrijd dienen de kleedkamers aangeveegd te worden en netjes en opgeruimd te 
worden achtergelaten.  

 De begeleider controleert ook altijd de kleedkamer van de tegenstander. Indien deze niet netjes 
is, dan zorgt de begeleider ervoor dat ook deze kleedkamer netjes en bezemschoon wordt 
achtergelaten. 

 Begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun team. Blijf dus in de kleedkamer zolang er nog spelers 
zijn. 
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9. Spartanen tenue 
  

 Het Spartanen tenue bestaat uit een shirt met rode en witte banen, een zwarte sportbroek 
en rode kousen met een witte boord.  

 Elk team beschikt over een eigen kledingtas met shirts en broeken.  

 Een speler dient zelf sportsokken aan te schaffen. Deze kunnen via de webshop op de 
website worden besteld. 

 Alle kleding is eigendom van de club en we gaan ervan uit dat spelers en begeleiders als een 
goed ‘ huisvader’ met het Spartanen tenue omgaat.  

 Het tenue wordt alleen tijdens wedstrijden gebruikt. Tijdens trainingen dienen spelers eigen 
kleding te gebruiken. 

 De wedstrijdkleding wordt door het team gewassen. De leider dient voor de organisatie 
hiervan zorg te dragen. 

 Je kunt er voor kiezen om de tenues aan het begin van het seizoen aan de spelers uit te 
reiken. De kleiding dient dan aan het einde van het seizoen bij de begeleider ingeleverd te 
worden. Deze levert de tas met alle kleding weer tijdig in bij de coördinator. in te leveren.  

 Wanneer het uitgereikte tenue niet op tijd wordt ingeleverd, dan worden de kosten van 
vervanging van het tenue in rekening gebracht bij de desbetreffende speler.  

   

10. Omgaan met elkaar 
 

 Als leider/trainer heb je een voorbeeldfunctie.  

 Ga positief om met de jeugd; wat niet betekent dat alles wat ze doen altijd goed is! 

 Vloeken en schuttingtaal over en in het veld hoort niet bij SV Spartanen.  

 We mogen van de jeugd verwachten dat ze een zekere mate van respect (voor je) hebben. Je 
hoeft dus niet alles van ze te accepteren. Neem in geval van structurele problemen contact 
op met de coördinator. 

 Maak voorafgaande de wedstrijd altijd kennis met de begeleiding van de tegenpartij en de 
scheidsrechter.  

 Indien tijdens of na de wedstrijd de situatie onverhoopt uit de hand loopt,  los dat dan direct 
samen met de begeleiding van de  tegenpartij op. Vraag zo nodig in overleg met de 
scheidsrechter een time out aan. Ga nooit in discussie met de begeleiders van de tegenpartij 
en helemaal niet met de scheidsrechter.  

 Zorg er voor dat ook aanwezige ouders dat niet doen.  

 Spreek ouders er altijd op aan als ze commentaar op de scheidsrechter leveren. Bespreek 
problemen zo nodig na de wedstrijd.   

 De scheidsrechter is voor de KNVB de enige objectieve waarnemer, ook al heeft hij een keer 
"zijn dag niet" of is hij de vader van die "klier" van de tegenpartij.  

 Vermijd tuchtzaken. Recht wordt niet gehaald in tuchtzaken. De KNVB hanteert 
eenvoudigweg  "waar 2 vechten hebben 2 schuld". Het enige wat wordt bereikt is frustratie 
bij 2 verenigingen en vaak hoge boetes voor beide partijen. 

 

11. Contact 
Op de website is het Bestuur, de coördinatoren, de wedstrijd secretaris en de ledenadministratie 
terug te vinden. 
 

12. Tot slot 
Bij vragen of opmerkingen, neem altijd eerst contact op met de coördinator van jouw afdeling. 
Mocht deze er niet uitkomen, dan weet de coördinator wel welke wegen je moet bewandelen om 

http://www.clubwereld.eu/webshop/spartanen_wognum_61/
http://www.spartanen.nl/pagina/bestuur
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antwoord op je vraag te krijgen. Het Bestuur van Spartanen wenst iedereen een mooi en sportief 
seizoen toe. 


