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Hallo voetballer en welkom ouder(s) / verzorger(s),

Wat fijn dat je van plan bent om bij KCVO te komen voetballen. 
Je hebt talent, daar zijn wij van overtuigd en hier bij deze prachtige 
club gaan wij jou leren voetballen. Wat zeker zo belangrijk en 
leuk is, is dat wij je leren spelen in een team. Samen, met elkaar 
plezier hebben in het voetbalspelletje en in al die andere mooie 
en spannende activiteiten, dat is waar het om gaat. Wij zullen 
er alles aan doen om het jou naar je zin te maken en we weten 
eigenlijk wel zeker dat je een plezierige tijd zult hebben bij KCVO!

Om je alvast ‘wegwijs’ te maken binnen onze vereniging hebben 
wij dit infoboekje gemaakt. Hierin staat alle informatie die je 
nodig hebt als je bij ons komt voetballen. In dit boekje kun je 
lezen hoe onze voetbalvereniging is opgezet, wanneer je kunt 
trainen, waar je het voetbalprogramma kunt vinden, wat je moet 
doen als er afgelastingen zijn, enzovoort.  

Wij - bestuur van KCVO - zijn trots op onze voetbalvereniging, 
maar bovenal op de vele vrijwilligers die op allerlei manieren hun 
steentje bijdragen. Een vereniging als die van ons kan alleen  
maar draaien met hulp van heel veel vrijwilligers. Wellicht   
mogen wij ook een beroep doen op jouw medewerking? In het 
boekje is een lijst van taken opgenomen, zodat je je (als ouder/
verzorger) kunt opgeven één of meerdere taken (mede) op je te 
nemen. We zien jouw reactie met belangstelling tegemoet. 

Wij wensen je heel veel plezier bij onze club. 

Met sportieve groet,
Het bestuur - vv KCVO

VOORWOORD
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Wie is vv KCVO?
Onze vereniging is van oorsprong een katholieke voetbalvereniging, 
die werd opgericht op 22  mei 1947. Het sportpark waar de club 
haar wedstrijden speelt heet ‘De Egelbeek’. Het is gelegen aan het 
Kouwenaarspad 42 te Vaassen.

Tenue
Het vv KCVO-tenue bestaat uit een wit shirt met een zwarte V, zwarte 
broek en zwarte kousen. 

Betekenis van de letters vv KCVO
De letters KCVO staan voor ‘Concordia Vincit Omnia’. De betekenis 
hiervan is ‘Eendracht Overwint Alles’. De ‘K’ van ‘Katholica’ is er 
bijgeschreven om de katholieke oorsprong aan te geven.

Uitleg symbool/embleem
Het embleem van vv KCVO bestaat uit elf ruitjes die de spelers 
voorstellen. Zij staan in 1, 2, 3, 2, 3-formatie opgesteld.

Doelstellingen/visie in het kort
• Vv KCVO staat voor een voetbalclub te zijn die zo goed mogelijk 

presteert. Hierbij staan Fair Play en plezier in en rondom het  
voetballen voorop.

• Binnen vv KCVO wordt een beleid gevoerd dat gericht is op de 
bevordering van sportiviteit en respect voor elkaar.

• De elftallen worden samengesteld uit eigen leden, dit geldt ook voor 
het 1e elftal. In principe kan iedereen doorgroeien naar de diverse 
selecties en het 1e elftal.

• Binnen vv KCVO worden spelers niet betaald. 

• vv KCVO streeft ernaar om financieel gezond te blijven. De 
belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de opbrengsten door 
sponsoren, de verkopen in het clubhuis, lidmaatschapscontributies 
en de ‘Vrienden’ van vv KCVO. 

ALGEMEEN
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ALGEMEEN

Sportklimaat
KCVO maakt er werk van om voor iedereen een veilig sportklimaat 
te creëren. Hiervoor eisen wij bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) van iedere vrijwilliger die betrokken is bij onze jeugd. 
Meer informatie over een veilig sportklimaat is te vinden op onze site.

Vetrouwenspersoon
Iedereen, lid en/ of vrijwilliger kan bij de vertrouwenspersoon terecht  
voor een gesprek onder vier ogen. De vertrouwenspersoon is  
aangesteld om je (op vrijwillige basis) te helpen. Hij is geen 
verantwoording schuldig aan de vereniging of het bestuur, noch aan 
anderen.

Onze vertrouwenspersoon kun je mailen: vcp@kcvo.nl. Hij zal 
vertrouwelijk omgaan met jouw verhaal. Je spreekt met hem af waar 
en wanneer jullie elkaar ontmoeten. Allereerst biedt hij je een luisterend 
oor. Vervolgens kan hij je meer vertellen over de stappen die je kunt 
nemen en wat je bij elke stap te wachten kan staan.

Fair Play
• Omgang met regels  
  Als speler van vv KCVO dien je je te houden aan de spelregels 

en reglementen van de voetbalsport, maar ook aan bepaalde 
gedragsregels.

• Gedrag
 Bij vv KCVO is Fair Play opgenomen in het Sportiviteit- & Respectbeleid. 

Hierin staat belang omschreven van: 

 Het gedrag van de individuele speler, de invloed op de andere spelers, 
de toeschouwers rond het veld en de invloed op de algehele sfeer. 

 Het (voorbeeld)gedrag van ouders en andere toeschouwers langs de 
lijn en hun invloed op de spelers, de toeschouwers rond het veld en 
de algehele sfeer.
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 Het streven naar gastvrij ontvangst van tegenstanders en goede 
omgang met elkaar, zowel tijdens het spel als ook binnen de 
vereniging. Ook in ons taalgebruik gaan wij beschaafd met elkaar om 
- te allen tijde!

  Wanneer je kennis wilt nemen van het volledige document  
‘Sportiviteit- & Respectbeleid’, kun je hiervoor contact opnemen met 
het bestuur.

• Gelijkheid van kansen
 Wij streven ernaar altijd te zorgen voor gelijkheid van kansen voor 

iedereen. Hierbij hoort een goede indeling van de teams en elftallen, 
bovendien wordt rekening gehouden met het individu.  

• Verantwoordelijkheid
 Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor sportief gedrag en mag 

daar op worden aangesproken. Natuurlijk hebben wij hierin als club 
en organisatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

VV KCVO OPBOUW EN ORGANISATIE
Elftal- en teamopbouw vv KCVO
7  x seniorenelftallen op de zondag;
1  x vrouwenelftal op de zondag;
6  x juniorenelftallen op de zaterdagmiddag;
9  x pupillenteams op de zaterdagmorgen;
1  x Hypotheekshop WORLDCUP (leeftijd vanaf 4 jaar);
1  x zaalvoetbalteam door de week;
2  x 35+ team vrijdagavondcompetitie;
Dames trimgroep op maandagavond;
Jeu de boules club.

Locatie   Correspondentieadres
Sportpark ‘De Egelbeek’ vv KCVO
Kouwenaarspad 42  p.a. Yvonne Streppel
8172 EA Vaassen  Koninginnelaan 200
Tel. 0578 - 57 28 75  7315 ED Apeldoorn    

ALGEMEEN
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ALGEMEEN

Hoofdbestuur
Voorzitter   Wilco Oortwijn   06 - 51 83 75 20
Secretaris   Yvonne Streppel   06 - 21 45 98 83
Penningmeester  Terence van Bussel   06 - 25 29 55 50
Voetbalzaken /Jeugd  Marcel Leerkes   0578 - 57 54 43
Algemene zaken  Albert Weultjes   0578 - 57 41 65
Accommodatie  Herman den Besten   06 - 22 59 42 14
Wedstrijdsecretaris/Jeugd Laurens Betting   0578 - 57 56 82

Activiteiten
Coördinator   Gerard Holtman   0578 - 57 31 53

Zaalvoetbal
Coördinator   Wout van de Waal   0578 - 57 49 41

Wedstrijdsecretariaat
Algemeen, KCVO 1, KCVO 2, 
Junioren en pupillen  Laurens Betting   0578 - 57 56 82
Senioren en vrouwen  Jos Berends    0578 - 57 41 29

Technische commissie voetbalzaken
Voorzitter   Marcel Leerkes   0578 - 57 54 43
Coördinator Selectie  Marco Hagen    0578 - 57 61 90
Coördinator Junioren  Henry Scheffel   06 - 27 87 26 34  
Coördinator Pupillen  Mart Wegerif    06 - 10 83 04 05
Coördinator Vrouwen  Yvonne Streppel   06 - 21 45 98 83
Coördinator Keepers  Harrie Bronsink   0578 - 57 27 66
Overige Senioren  Jos Berends     0578 - 57 41 29
JO19 - A - Junioren  Jan van Bussel   0578 - 57 49 87
JO17 - B - Junioren  Ron Oortwijn    0578 - 57 59 34
JO15 - C - Junioren  Thijs Prins    06 - 19 42 68 37 
JO13 - D - Pupillen  Brian van Mossel   06 - 55 84 03 94 
JO11 - E - Pupillen  Marcel Leerkes   0578 - 57 54 43
JO9 - F - Pupillen  Hennie Niekamp   0578 – 57 54 76
WORLDCUP   Kees Prins     0578 – 57 62 66

Clubhuis
Beheerder   Albert Weultjes   0578 - 57 41 65



ALGEMEEN

Onderhoudscommissie
Coördinator   Wim Schoorlemmer   0578 - 57 54 50

Sponsorcommissie
Voorzitter   Wim Meuleman   06 - 54 25 16 57    
Leden    Laurens Betting   06 - 13  92 59 79
    Ron van ‘t Erve    06 - 57 55 24 26
    Erik Spaargaren    06 - 22 74 90 89
    Toon Reusken    0578 - 57 18 70
    Wilco Bosgoed    06 - 10 06 26 65
    Tobi Bosman    06 - 53 95 39 51
    Alex van Zuuk    06 - 83 16 17 33
    Joran Betting     06 - 20 26 29 03

Sportfestijncommissie
Voorzitter   Robert Dijkman   0578 - 57 14 16
Penningmeester  Roy van Bussel   0578 - 84 29 84
Leden    Eric u.d. Bogaard    0578 - 57 44 07
    Albert Weultjes   0578 - 57 41 65
    Henry Casteel    0578 - 57 47 15

Vrienden van vv KCVO
Voorzitter   Robert Dijkman   0578 - 57 14 16
Penningmeester  Alphons Betting   0578 - 57 48 90
Algemene zaken  Willy Ganzevles   0578 - 57 36 50

AVG en ledenadministratie
Administratie   Jan Casteel    0578 - 57 31 39
Contributie    Alphons Betting   0578 - 57 48 90

PR Commissie  Jan Casteel     
    Laurens Betting
    Doreen Bockweg
    Annemiek Grefhorst   redactie@kcvo.nl
    Jan Leerkes
    Petra Leerkes 
    Mireille Poppe
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SPONSORCOMMISIE

Beste Jeugd (sponsor)vrienden !!

Hier een stukje om je enige uitleg te geven over de sponsorcommissie 
van vv KCVO. De sponsorcommissie bestaat uit een groep enthousiaste 
KCVO’ers die gezamenlijk proberen zoveel mogelijk bedrijven te binden 
aan onze vereniging. Dit gebeurt op heel veel verschillende manieren. 
Om een paar voorbeelden te geven, een sponsor schenkt een bal voor 
een wedstrijd van ons 1e elftal of ze hangt een groot reclamebord op 
rond ons eerste veld. Er zijn ook sponsors die reclame willenmaken op 
onze shirts en trainingspakken.

Deze sponsoring zorgt er mede voor dat wij als vereniging maar een 
kleine bijdrage hoeven te vragen aan de leden voor het dragen van 
ons tenue. Alle sponsoren samen zorgen ervoor dat onze  contributie 
laag kan blijven. Wat wij daar tegenoverstellen? We vragen alle leden 
zo veel mogelijk te kopen bij onze sponsors. Als vereniging doen wij 
dit zelf ook. Daarnaast pakken wij elke kans om onze sponsoren in het 
zonnetje te zetten, bijvoorbeeld door een artikeltje te laten plaatsen in 
de krant. 

Soms wil een bedrijf graag een evenement sponsoren. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het jeugdkamp of aan de voetbaldag. Dit vinden wij 
super en we hopen dat jullie dat dan doorvertellen aan iedereen die 
het maar wil horen.

De sponsorcommissie vergadert ongeveer acht keer per jaar en staat 
altijd open voor goede ideeën, dus... kun je ons helpen of wil je als 
ouder/ondernemer zelf sponsoren, neem dan contact op met een van 
ons. 

Groet, namens de Sponsorcommissie,

Wim Meuleman, Laurens Betting, Ron van ‘t Erve, Erik Spaargaren, 
Toon Reusken, Wilco Bosgoed, Tobi Bosman, Alex van Zuuk en  
Joran Betting
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CLUB ‘VRIENDEN VAN VV KCVO’

De club ‘Vrienden van vv KCVO’ is opgericht in 1998.

Doel:
Financiële middelen te verkrijgen, die aangewend worden voor  
materiële voorzieningen ten behoeve van vv KCVO, zoals het 
meefinancieren van grote uitgaven en het bijdragen aan 
trainingsmaterialen en jeugdactiviteiten.

Voorbeelden van eerdere bijdragen: 
Trainingsballen, (trainings)doelen, tribune, jeugddagen, -kampen, 
reserveshirts, leidersjassen, copyprinter, grasmaaier etc.

Commissie: 
De club ‘Vrienden van KCVO’ wordt geleid door een commissie 
bestaande uit: Robert Dijkman, Alphons Betting en Willy Ganzevles. 

Hoe word je lid? 
Je kunt lid worden van deze ‘Vriendenclub’ als je per jaar € 45,38 
betaalt. Meld je aan met het inschrijfformulier dat je op pagina 25 vindt 
en lever dit in bij een van de commissieleden.

Wat krijg je terug? 
Eventuele naamsvermelding op het bord ‘Vrienden van KCVO’ en eens 
in de drie jaar (de laatste vrijdag in september) een vriendenactiviteit 
om bij te praten, van de commissie te horen waar de gelden aan zijn 
besteed en wat de plannen zijn voor de toekomst.
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HYPOTHEEKSHOP WORLDCUP

KCVO is een grote vereniging met veel jeugd- en pupillenteams. Wij 
streven ernaar om de jongste jeugd zo veel mogelijk te laten voetballen, 
balcontact te laten hebben, techniek te stimuleren en vooral plezier 
te hebben in het voetballen. Dit is de basis voor goede spelers op 
latere leeftijd. De begeleiding en opleiding van de jeugdspelers heeft 
onze extra aandacht. Voor de jongste leeftijdscategorie, namelijk de 
eerstejaars O8 (F)-pupillen en de vijfjarigen, is daarom een interne 
competitie opgezet, de Hypotheekshop WORLDCUP.

Beginnende voetballers krijgen in deze competitie de kans zich goed  
te ontwikkelen. De (soms heel grote) verschillen in sterkte tussen  
teams zijn kleiner ten opzichte van de reguliere 6 tegen 6 KNVB 
competitie. Door 4 tegen 4 tegen elkaar te spelen krijgen de spelers 
bovendien meer balcontact. Daarnaast zijn er geen grote reisafstan- 
den nodig voor deze allerjongsten om een wedstrijd te spelen. Om 
8.30 uur in bijvoorbeeld Deventer te moeten spelen, is op deze leeftijd 
niet leuk, zeker niet als er dan maar een paar spelers veel aan de bal 
komen en de rest nog niet zo goed kan meekomen.

De onderlinge Hypotheekshop WORLDCUP wedstrijden op 
een klein veld, gecombineerd met een vertrouwde, goed 
georganiseerde omgeving, geven de spelers meer spelplezier en 
een betere voetbalontwikkeling. Ook voor de ouders blijken deze 
zaterdagmorgens plezieriger te zijn. 

Opzet 
De opzet van de Hypotheekshop WORLDCUP bestaat uit 4 tegen 4 
wedstrijden op de zaterdag, start om 9.30 uur. Elke speler speelt in een 
landen team en wordt uitgerust met een landen shirt en broek. Elke  
week worden de teams opnieuw ingedeeld, zodat er telkens in 
verschillende teams wordt gespeeld. Er wordt een individueel-
klassement bijgehouden en om de paar weken worden prijzen 
uitgereikt aan de spelers met de meeste punten. Alle spelers, ongeacht 
niveau, kunnen prijzen verdienen. Ook hierdoor is de Hypotheekshop 
WORLDCUP voor iedereen leuk. >>
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HYPOTHEEKSHOP WORLDCUP

Naast de zaterdagmorgens, kunnen de voetballers van de WORLDCUP 
ook op dinsdagen en donderdagen trainen. Zij doen dan mee met de 
O9 (F) pupillen. Deze trainingsmogelijkheid is geheel vrijblijvend.

Samenvatting
Kort samengevat valt de KCVO WORLDCUP als volgt te omschrijven: 

•  Elke zaterdagochtend om 9.30 uur voetballen bij vv KCVO;
•  Voor de jongste Pupillen (4jr - 1e jaars O9 (F);
•  4x4 toernooi met echte landen teams en -tenues;
•  Iedereen veel balcontact;
•  Iedereen veel techniek;
•  Iedereen plezier in het voetballen;
•  Geen (verre) uitwedstrijden;
•  Betrokkenheid ouders;
•  Meer voetbalplezier, betere voetballers.
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VV KCVO VOETBALSCHOOL

Met ingang van augustus 2016 zijn we gestart met een eigen 
voetbalschool voor de jongste leden. 

De voetbalschool brengt kinderen alle facetten van het voetbalspel bij, 
van de basistechniek tot het passeren van een tegenstander. Er wordt 
getraind in kleine groepjes met kinderen van hetzelfde niveau, eerst 
zonder weerstand en uiteindelijk met volle weerstand. Alle oefeningen 
die we doen worden met bal uitgevoerd.

De voetbalschool is bedoeld voor jongens en meisjes van 5 tot en met 
11 jaar. De trainingen worden gegeven door ervaren trainers die in het 
bezit zijn van een KNVB diploma, en/of zij hebben een voetbaltechnische 
cursus gevolgd bij Cock van Dijk en René Meulenstein. Om de rode 
draad in de opleiding te waarborgen, houden we vaste trainers en 
assistent trainers. 

De voetbalschool is op de dinsdag- en donderdagavond. Op de 
zaterdag kunnen de jongens en meisjes laten zien wat ze hebben 
geleerd.  Mocht je meer informatie willen, neem dan contact op met 
voetbalschool@kcvo.nl
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VROUWEN-/MEISJESVOETBAL

Vrouwen-/meisjesvoetbal krijgt meer en meer belangstelling. Zo ook 
bij ons. Wij hebben al jaren een vrouwenelftal en bij de jeugd spelen 
in de diverse teams steeds meer meisjes mee. Wij verwachten binnen 
enkele jaren meerdere vrouwen/meisjes teams/elftallen te kunnen 
samenstellen.

Vv KCVO heeft verschillende voorzieningen getroffen voor de 
voetballende vrouwen en meisjes. Zo zijn er bijvoorbeeld vrouwen 
kleedkamers en wordt met de indeling in de competitie rekening 
gehouden met de teams waar vrouwen/meisjes in spelen.

Mede hierdoor spelen meisjes en dames met veel plezier bij ons. Wij 
hopen en verwachten dan ook in de (nabije) toekomst veel vrouwen/
meisjes te mogen verwelkomen bij onze club. 

Voor informatie kun je contact opnemen met:

Yvonne Streppel
Tel.: 06 - 21 45 98 83
Email:  secretaris@kcvo.nl 
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COMPETITIE

Programma competitie
Als je lid wordt krijg je een KNVB nummer. Met dit nummer kun je 
inloggen op de KNVB–site www.voetbal.nl. Hier kun je dan alle 
programma’s vinden en bekijken. Ook bestaat er een app die je kunt 
downloaden, voetbal.nl genaamd.

Het wedstrijdprogramma wordt door de KNVB bijgehouden in het 
programma ‘Sportlink’. KCVO heeft hier een directe verbinding mee 
en daardoor is het voor iedereen mogelijk het actuele programma te 
zien op onze site (www.kcvo.nl). Dit geldt ook voor afgelastingen. 

Om een aantal weken vooruit te kunnen plannen, houdt KCVO zelf 
ook een programmadocument bij. Dit document wordt eens per 
week op onze site geplaatst en kan via de ‘knop’ ‘programma’ worden 
gedownload. Ook staat in dit document genoemd hoe laat je aanwezig 
moet zijn bij wedstrijden.

Sinds seizoen 2017-2018 spelen de pupillen in nieuwe wedstrijdvormen, 
aangepast per leeftijdsgroep. Op www.knvb.nl/pupillenvoetbal kun 
je hierover meer informatie vinden.

Alle jeugdteams en -elftallen spelen twee halve competities. Dit 
betekent dat na de winterstop een nieuwe competitie start.

Omdat de programma’s toch nog vaak veranderen, is het belangrijk 
dat je de sites van vv KCVO en de KNVB blijft volgen. Bij twijfel kun je 
altijd contact opnemen met je leider.
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TRAININGEN

Hieronder is het trainingsschema voor dit seizoen vermeld. Elk team/
elftal heeft dan een eigen kleedkamer tot zijn beschikking. Welke, dat 
staat op een lijst aangegeven dat op het prikbord hangt. Het prikbord 
vind je in de gang van de kleedkamers. 

Door de week worden ook vaak wedstrijden gespeeld. Dit heeft als 
gevolg dat de kleedkamerindeling soms wordt aangepast. In dat geval 
wordt dit ook vermeld op het prikbord. 

Mocht een training niet doorgaan, in verband met bijvoorbeeld slecht 
weer of slechte velden, dan staat dit meestal in de loop van de middag 
aangegeven op de website (www.kcvo.nl).

Maandag Tijd Kleedka-
mer

Veld 1 TR. 
Veld

O15-1 18.30 - 20.00 1 x

O15-2 18.30 - 19.45 4 x

O17-1 19.00 - 20.30 3 x

O17-2 19.00 - 20.30 2 x

O19-1 19.30 - 21.00 6 x

O19-2 19.30 - 21.00 5 x

Trimgroep 19.00 - 20.00 8

Meisjes Sch. 3

Trainers 7
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Dinsdag Tijd Kleedkamer Veld 1 TR. 
Veld

Voetbalschool 1 17.30 - 18.30 1/ 2 x

Voetbalschool 2 18.30 - 19.30 3/ 4 x

JO13-1 18.00 - 19.30 5 x

O13-2 18.00 - 19.30 6 x

Vrouwen 1 19.00 - 20.00 8 x

1e 20.00 - 21.30 1 x

2e 20.00 - 21.30 2 x

Meisjes Sch. 3

Trainers 7

Woensdag Tijd Kleedka-
mer

Veld 1 TR. 
Veld

O15-1 18.30 - 19.45 1 x

O15-2 18.30 - 19.45 4 x

O17-2 19.00 - 20.30 2 x

O19-1 19.30 - 21.00 6 x

O19-2 19.30 - 21.00 4 x

Keepers 18.00 - 20.00 x

4e 20.30 - 21.30 3 x

5e 20.30 - 21.30 1 x

6e 20.30 - 21.30 2 x

7e 20.30 - 21.30 5 x

Recr. 20.30 - 21.30 8 x

Trainers 7

TRAININGEN
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Donderdag Tijd Kleedka-
mer

Veld 1 TR. 
Veld

Voetbalschool 1 17.30 - 18.30 1/ 2 x

Voetbalschool 2 18.30 - 19.30 3 x

JO13-1 18.00 - 19.30 5 x

O13-2 18.00 - 19.30 6 x

O17-1 18.30 - 20.00 4 x

1e 19.30 - 21.00 1 x

2e 20.00 - 21.30 2 x

3e 20.00 - 21.30 6 x

Vrouwen 1 19.30 - 21.00 8

Meisjes Sch. 3

Trainers 7

TRAININGEN
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AFGELASTINGEN

Wedstrijden kunnen door verschillende oorzaken worden afgelast, 
bijvoorbeeld door erg slechte weersomstandigheden of doordat de 
velden niet bespeelbaar zijn.  

Afgelastingen worden direct op onze website (www.kcvo.nl) gezet. 
Kijk daarom voordat je naar de voetbal gaat altijd eerst op de KCVO 
website.  

Afgelastingen worden vastgesteld door de KNVB, vv KCVO of door 
de club waar je ‘uit’ moet voetballen. Wanneer de KNVB wedstrijden 
afgelast, dan kun je dat ook zien op Teletekst, pagina 603. Wij vallen 
onder de regio Oost. Dus, als in de tabel op teletekst bij regio Oost een 
kruisje staat, betekent dit dat alle wedstrijden bij ons, maar ook bij de 
‘uit’ clubs zijn afgelast. De afgelastingen worden door de KNVB direct 
in Sportlink verwerkt. 

Wanneer de tegenstander wedstrijden afgelast, geeft de 
wedstrijdsecretaris dit zo snel mogelijk door aan de leiders 
van het desbetreffende team. Zij brengen jullie dan op de 
hoogte, bijvoorbeeld via een ‘belpiramide’ of ‘WhatsApp’-groep.  
Dit gebeurt ook als KCVO zelf wedstrijden afgelast. Tevens 
worden afgelastingen zo snel mogelijk op de KCVO site vermeld  
(www.kcvo.nl).

Bij afgelastingen bepalen de leiders van jouw team/elftal wat jullie gaan 
doen. Soms wordt er dan getraind of er wordt een andere activiteit 
georganiseerd.

Als je vragen hebt over afgelastingen kun je altijd één van je leiders 
bellen.
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ACTIVITEITENKALENDER

Onderstaande activiteiten worden jaarlijks georganiseerd:

Herfstvakantie   Rabo Voetbaldag*
Medio oktober  KCVO Voetbalquiz
Eind november   Sinterklaas avond voor de O9
    (F–jes) en Spelers WORLDCUP
‘3de Kerstdag’   Pupillen Kerst zaalvoetbaltoernooi
31 december 20xx   Junioren Oudejaars 
    zaalvoetbaltoernooi
    Vat leegmaken
Januari   Nieuwjaarsreceptie
    Zwemdisco
    Darttoernooi
    Stamppottoernooi
Februari/maart  Carnavalsoptocht
April     Popquiz
Voorjaarsvakantie  Rabo Voetbaldag*
Eind mei / begin juni  Pupillenkamp 
Medio juni   Junioren C – kamp
Medio juni   Talententoernooi
Medio augustus   Rabo talentenwedstrijden (Jeugd)
     (Tijdens sportfestijn)

* De Rabo voetbaldagen worden gesponsord door de Rabobank 
Noord Veluwe. Tevens is Rabobank Noord Veluwe sponsor van de 
Rabo talentenwedstrijden die gespeeld worden tijdens het KCVO 
sportfestijn.
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CONTRIBUTIES

Op de volgende bladzijde staat een overzicht van de contributies zoals 
die bij KCVO gelden. In de tabel zijn de verschillende leeftijdscategorieën 
vermeld. Bij KCVO kennen we de volgende categorieën:

18 jaar en ouder; 12 tot en met 17 jaar; 6 tot en met 11 jaar; < 6 jaar.

De betaling van contributie gaat in vanaf het moment dat je als lid bent 
ingeschreven of wanneer een speler 6 jaar is geworden. De hoogte van 
het eerste te betalen contributiebedrag wordt naar rato berekend, tot 
aan de eerstvolgende volledige periode (1 juli, 1 oktober, 1 januari of 1 
april). In geval van betaling per acceptgirokaart, worden portokosten in 
rekening gebracht.

Vijfjarigen zijn vrijgesteld van contributie; wordt een lid tijdens het 
seizoen 6 jaar, dan wordt de contributie voor de eerste periode vanaf 
die datum berekend, tot aan de eerstvolgende volledige periode.

Op de volgende bladzijde staat een overzicht van alle contributie-
tarieven.
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CONTRIBUTIES

contributie per

Leeftijd Geboren jaar halfjaar kwartaal maand

18 en ouder voor  
01-01-01

€ 184,80  € 92,40  € 46,20  € 15,40 

12 - 18 jaar tussen 
01-01-01  
en 31-12-06

€ 119,95 € 59,98 € 29,99 € 10,00

tot 12 jaar na 31-12-06 € 95,85 € 47,93 € 23,96 € 7,99

Zaal-
voetbal

€ 145,20 € 72,60 € 36,30 € 12,10

Indien 
veld- en 
zaalvoetbal

€ 231,55 € 115,78 € 57,89  € 19,30

Recreant-
en / 35+ / 
45+ voet-
bal

 € 84,15  € 7,01 

Niet spe-
lende 
leden

 € 54,50  € 4,54 
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VV KCVO TENUEPLAN

Voetbalkleding
Alle teams en elftallen krijgen vanuit de club de beschikking over 
een shirt, broekje en voetbalsokken. Dit tenue wordt alleen tijdens de 
wedstrijden gebruikt en zit in een tas die aan het begin van het seizoen 
aan de teamleid(st)er) wordt uitgedeeld. 

De kosten van het tenueplan worden betaald uit een contributie-
bijdrage per lid en uit sponsoring. Het kan ook zijn dat enkele teams 
trainingspakken, inloopshirts en/of tassen te beschikking gesteld 
krijgen. Als dit het geval is, is dit mogelijk gemaakt door een sponsor. 
Uiteraard doen wij ons uiterste best om elk team volledig ‘aangekleed’ 
te laten zijn, wij zorgen ten minste voor het KCVO-tenue. 

Alle kleding en materialen worden in bruikleen uitgegeven en  
moeten aan het einde van het seizoen weer worden ingeleverd.  
Mocht er iets zoekraken, dan moet je hiervoor een vergoeding 
betalen. Normale slijtage aan kleding en materialen komt voor  
rekening van de club. De leden zorgen zelf voor trainingskleding, 
scheenbeschermers en voetbalschoenen.

Wassen voetbalkleding
De teams en elftallen zorgen zelf voor het wassen van de (gesponsorde) 
wedstrijdkleding. De team/elftal leid(st)er coördineert dit. De meeste 
teams werken met een rij- en wasschema waarbij iedereen rij- en 
wasbeurten krijgt. 

Keeperskleding en – handschoenen
Voor keepers geldt dat vanaf de F en E-jeugd door de vereniging een 
paar handschoenen per team wordt aangeschaft. De keepers van de 
overige teams en elftallen krijgen hiervoor een waardebon uitgereikt.  
Keeperskleding maakt onderdeel uit van het tenueplan.
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Naam:      
Voorletters:    
Roepnaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Mobiele telefoon:
E-mail adres:
Ingangsdatum: 

Betreft aanmelding voor:
□ Bardienst   □ Activiteiten/evenementen 
□ Wedstrijd coÖrdinator □ Leider/trainer 
□ Onderhoudsploeg □ Scheidsrechter 
□ PR / Website  □ Bestuurlijke functie 
□ Materiaal beheer  □ Voetbaltechnische functie 
□ Snackbar bakdienst □ Anders:  
□ Sponsor zaken
□ Interieurverzorging      
   
Handtekening:  

(A.u.b. dit aanmeldingsformulier inleveren bij één van de bestuur-, commissieleden, 
leider, trainer of dienstdoend bestuurslid)

AANMELDFORMULIER 
VRIJWILLIGERSTAKEN VV KCVO
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Naam:      
Adres:    
Postcode en woonplaats: 

Naamsvermelding:   Ja / Nee
Onder de naam:  

De ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden 
voor het lidmaatschap club ‘Vrienden van KCVO”.
 

Wijze van betaling:
□ jaarlijkse automatische incasso
(bij automatische incasso dient men het SEPA-formulier in te vullen) 
□ jaarlijks per toegezonden acceptgiro

Door ondertekening van dit formulier gaat men akkoord met de voorwaarden 

volgens de nieuwe privacy-wet (zie KCVO-site).

Datum:   
Handtekening:  

(A.u.b. inleveren bij Alphons Betting, Martenshofstede 15, 8171 JS  Vaassen, of één 
van de commissieleden of dienstdoende bestuursleden)

AANMELDFORMULIER 
CLUB ‘VRIENDEN VAN VV KCVO’
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Achternaam:      
Voorletters:    
Roepnaam:
Adres:
Postcode en woonplaats: 
Telefoon:
Mobiele telefoon:
Geboorteplaats:   
Geboortedatum:  
Document-nummer: 
(van rijbewijs, paspoort of ID-kaart, (doorhalen wat niet van toepassing is) indien 
nieuw lid 16 jaar of ouder is

E-mail adres:
Ingangsdatum: 

Betreft:
□ Aanmelding  □ Veldvoetbal 
□ Afmelding   □ Zaalvoetbal 
□ Adreswijziging  □ 35+ / 45+ / Recreant
□ Wijziging   □ Jeu de boules
□ Niet spelend lid  □ Trimgroep
□ Evt. vorige vereniging:   

Door ondertekening van dit formulier gaat men akkoord met de voorwaarden 

volgens de nieuwe privacy-wet (zie KCVO-site).

Handtekening:  

(A.u.b. inleveren bij Jan Casteel, Jonasweg 12, 8171 NN  Vaassen, of bij één van de 
leiders of dienstdoende bestuursleden)

AANMELDFORMULIER VV KCVO
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Naam:     v.v. KCVO
Adres:    Kouwenaarspad 42
Postcode en woonplaats: 8172 EA  Vaassen
Land:    Nederland
Incassant ID:   NL78ZZZ401015310000
Kenmerk en machtiging*: 
Reden betaling:  Optioneel

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de v.v. KCVO te 
Vaassen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag 
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de v.v. KCVO.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hierover binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 
naar de voorwaarden.

Naam:     
Adres:    
Postcode en woonplaats: 
Land:    
IBAN bank/girorekerning: 
Bank identificatie (BIC)**: 

Wijze van betaling:
Autmatische incasso:  □ Kwartaal betaling
    □ Halfjaarlijkse betaling
    □ Jaarlijkse betaling 

Plaats:
Datum:   
Handtekening:  

* Wordt ingevuld door v.v. KCVO ** Geen verplicht veld bij de Nederlandse Bank
(Dit formulier tegelijk met het aanmeldingsformulier inleveren)

DOORLOPENDE SEPA MACHTIGING
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TOT SLOT

Wij vertrouwen erop dat je door het lezen van dit boekje 
een indruk hebben gekregen van wie/wat vv KCVO is en 
allemaal doet.

Voor nieuwe en toekomstige KCVO’ers nog even het 
volgende: Wil je meer weten van en over vv KCVO, dan 
nodigen wij jou en je ouder(s)/verzorger(s) uit om een keer 
op een trainingsavond of op een zaterdag te komen kijken. 
Als je van te voren aangeeft wanneer je komt, dan zullen 
wij ervoor zorgen dat er iemand van ons aanwezig is die 
jou en je ouder(s)/ verzorger(s) zal rondleiden op ons mooie 
sportpark. Je kunt dan natuurlijk al je vragen stellen.

Je bent van harte welkom!

Namens het bestuur,

vv KCVO



Cooling-down?
Een aircosysteem is zo geregeld!

Maagdenburgstraat 40

7421 ZE Deventer 

Tel. 0570-624784

info@ps-koeltechniek.nl

PS Koeltechniek realiseert voor zowel kantoor 

als thuis een passend airconditioningsysteem. 

Een constant aangenaam leef- en werkklimaat 

waarin u zich prettig voelt. Wij werken uitsluitend 

met topmerken uit de airconditioningbranche. 

En dat betaalt zich dubbel en dwars terug!

www.ps-koeltechniek.nl



Voetbal je zelf niet (meer), 
maar draag je KCVO een warm hart toe?

Word dan lid van de ‘vrienden van KCVO’ 
en steun daarmee jouw club.

Meer informatie en het aanmeldingsformulier 
vind je in dit boekje. 

EVEN GOEDE 
VRIENDEN?




