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Bij voetbalvereniging Papendrecht kan gevoetbald worden vanaf de leeftijd van 4 jaar. 
Op zaterdag wordt gespeeld door senioren, heren en dames, door de jeugd en door de 
G-voetballers. Op zondag zijn enkele lagere seniorenelftallen actief op recreatief niveau. 
 
Bij de jeugd en bij het G-voetbal zijn onze coördinatoren het aanspreekpunt voor alle vragen. 
 
 

COÖRDINATOREN 

 

Groep Leeftijdsgroep Contactpersoon E-mail 
 

G-voetbal vanaf 14 jaar Wim Erkelens g-voetbal@vvpapendrecht.nl 

Meisjes alle leeftijden Helma Bouter jeugd@vvpapendrecht.nl 

O19 17-18 jaar Jeroen Lasschuit jeugd@vvpapendrecht.nl 

O17 15-16 jaar Jo Pattinama jeugd@vvpapendrecht.nl 

O15/14 13-14 jaar Hassan Mouhdi jeugd@vvpapendrecht.nl 

O13/12 11-12 jaar Donovan ‘t Zand jeugd@vvpapendrecht.nl 

O11/10  9-10 jaar Marco Kornet jeugd@vvpapendrecht.nl 

O9/8/7  4-8 jaar Nelie Sterrenburg jeugd@vvpapendrecht.nl 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

 
Voor uitgebreide informatie over VV Papendrecht kunt u terecht op onze website: 
www.vvpapendrecht.nl. 
Specifieke informatie over de jeugdafdeling staat op de pagina Jeugd & Toernooien. 
Meer over het G-voetbal staat op de pagina G-voetbal. 
 
 

Trainingen 

 
De trainingen voor de jeugd zijn op vastgestelde avonden en worden voor aanvang van de 
competitie bekendgemaakt. De spelers dienen bij de trainingen uiterlijk een kwartier van 
tevoren aanwezig te zijn. 
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Teamindeling 

 
Bij de jeugd is de club in principe gebonden aan leeftijdsgrenzen. Voor het seizoen 
2022-2023 geldt onderstaande tabel. Het volgende seizoen schuift alles een jaar op. 

 

O7  (Minipupillen): geboren op of na 01-01-2016. 

O8  (Onder 8 jaar): geboren op of na 01-01-2015. 

O9  (Onder 9 jaar): geboren op of na 01-01-2014. 

O10 (Onder 10 jaar): geboren op of na 01-01-2013. 

O11 (Onder 11 jaar): geboren op of na 01-01-2012. 

O11 (Onder 12 jaar): geboren op of na 01-01-2011 

O13 (Onder 13 jaar): geboren op of na 01-01-2010. 

O14 (Onder 14 jaar): geboren op of na 01-01-2009. 

O15 (Onder 15 jaar): geboren op of na 01-01-2008. 

O17 (Onder 17 jaar): geboren op of na 01-01-2007. 

O19 (Onder 19 jaar: geboren op of na 01-01-2005. 

 

 

Wedstrijden 

 
De aanvangstijden van de thuisduels worden voor aanvang van de competitie 
bekendgemaakt. Hoe laat de uitwedstrijden zijn, hangt af van de tegenstander. 
 

 

Tenue 

 
• Wedstrijden: Wedstrijden dienen gespeeld te worden in het officiële tenue van 

 VV Papendrecht. Jeugdspelers vallen onder het Jeugdkledingplan. Hiervoor 
 dient € 2,00 per maand te worden betaald plus een jaarlijkse borgsom van 
 € 25,00. Elke jeugdspeler krijgen hiervoor een presentatiepak, een 
 wedstrijdshirt en een wedstrijdbroekje. Sokken moet je zelf aanschaffen. 

• Trainingen: Zelf trainingskleding en eventueel jas meebrengen. 

• Altijd: Voetbalschoenen en scheenbeschermers, deze zijn beide verplicht. 

 
Meer informatie hierover, inclusief de mogelijkheid om artikelen van VV Papendrecht aan te 
schaffen, staat op de website op de pagina Webshop & Tenue. 

https://vvpapendrecht.nl/de-club/webshop-tenue/
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Normen en waarden 

 
Bij VV Papendrecht staan teambuilding en plezier hoog in het vaandel. We hanteren als 
richtlijnen de algemeen aanvaarde normen en waarden in de sport en de regels van de 
KNVB. Dit betekent: 
 
• Dat we de tegenstander sportief benaderen, maar óók de eigen medespelers, zowel 

binnen als buiten het veld. 

• Dat pesten niet wordt toegestaan. 

• Dat (assistent-)scheidsrechters, begeleiders en supporters vanzelfsprekend niet 
uitgescholden of gediscrimineerd worden. 

• Dat bij slaan of wild schoppen naar de tegenstander de voetballer door de scheidsrechter 
uit het veld wordt gestuurd of door de eigen leiding van het veld wordt gehaald. 

• Dat de materialen waarmee we werken en die vaak kostbaar zijn, met zorg behandeld 
worden. 

• Dat in de kleedkamers, waar toezicht gehouden wordt door de begeleider(s), geen rotzooi 
geschopt wordt. 

 
 

Douchen 

 
In verband met hygiëne en uit gezondheidsoverwegingen dient na iedere wedstrijd en 
training verplicht gedoucht te worden. Douchen doen we, vanwege het voorkomen van 
voetschimmel, altijd met slippers aan. We vragen de ouders dan ook zorg te dragen voor 
slippers in de voetbaltas van het jeugdlid. Mocht u of uw kind daar problemen mee hebben, 
geef dit dan aan bij de trainer/leider. Uw kind loopt dan wel gewoon mee naar de 
kleedkamer. 
 
Meisjes en vrouwen hebben de mogelijkheid om zich in een aparte kleedkamer om te kleden 
en te douchen. Bij uitwedstrijden kan voor meisjes of vrouwen bij gebrek aan aparte 
douches/kleedlokalen douchen weleens lastig zijn. In dat geval dient even gewacht of 
geïmproviseerd te worden. 
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Afmelden voor een voetbalwedstrijd of trainingsavond 

 
Spelers die niet in staat zijn een trainingsavond bij te wonen, dienen zich vooraf bij de 
trainer/leider af te melden. 

Afzeggen voor een wedstrijd dient zo vroeg mogelijk gedaan te worden, maar zeker uiterlijk 
op de laatste training voor de wedstrijd. 
 

 
Blessure 

 
Heb je een sportblessure, meld je dan direct bij je trainer/leider. 
Hij of zij zal je dan eventueel doorverwijzen naar onze sportmasseur(s). 
 
 

Publicatie wedstrijden 

 
Alle wedstrijden (oefen, beker en competitie) staan op onze website. 
Daarnaast wordt elke twee weken een Weekbrief uitgegeven, waarin tijdens het seizoen het 
programma voor de komende twee weken is vermeld. 
 
 

Afgelastingen 

 
Afgelastingen worden door de trainer/leider doorgegeven. Informatie over het niet 
doorgaan van wedstrijden wordt op de officiële kanalen van VV Papendrecht gezet als de 
website, Facebook Twitter. 
 
 

Vervoer uitwedstrijden 

 
Vervoer naar uitwedstrijden dient in onderling overleg geregeld te worden. 
Dit kan via toerbeurt, maar uiteraard kunt u ook elke keer zelf rijden, als u dat wenst. 
Wij verwachten wel dat u de verkeersregels in acht zult nemen. Speciale aandacht graag 
voor het dragen van de veiligheidsgordels, NIET MEER mensen in de auto dan dat er 
autogordels zijn, en de snelheidsbeperkingen. Bedenk dat u onderweg bent met andermans 
kinderen. Roken in een auto vol kinderen kan dus zeker niet. 
 
We vertrekken bij uitwedstrijden altijd vanaf Het Slobbengors. 
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LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE 

 
 

Aanmelden 

 
Voor de aanmelding van een potentieel nieuw lid dient u te zijn bij de ledenadministratie, bij 
de secretaris van VV Papendrecht of, in het geval van een jeugdvoetballer, bij de coördinator 
van de Jeugdcommissie. U ontvangt van hem of haar een inschrijfformulier, dat u overigens 
ook kunt downloaden vanaf de website. Daarna kan een potentieel nieuw lid eerst tweemaal 
meetrainen, voordat hij of zij besluit door te gaan. 
 
De hoofdtrainer zal met de technisch coördinator overleggen met welk team de speler zal 
gaan meetrainen en -spelen. Na twee trainingen neemt de technisch coördinator contact op, 
in het geval van een jeugdvoetballer met de ouders, om aan te geven wat de club de nieuwe 
speler kan aanbieden. Hoe het met de trainingen zit, waar hij of zij komt te spelen en 
dergelijke. Vervolgens wordt het inschrijfformulier ingevuld en afgegeven. 
 
 

Opzeggen 

 
Het kan natuurlijk voorkomen, dat u het lidmaatschap wilt opzeggen, om welke reden dan 
ook. Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren en dient uiterlijk 
15 dagen voor het einde van het lopende seizoen, dus vóór 15 juni, door de vereniging te 
zijn ontvangen. 
Het nieuwe seizoen begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het jaar daarop. 
 
Opzeggen kan op de volgende twee manieren: 
 
1. per e-mail naar: 
 
 De secretaris van VV Papendrecht: secretaris@vvpapendrecht.nl   of  
 De ledenadministratie van VV Papendrecht: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl. 
 
2. per post naar: 
 
 Voetbalvereniging Papendrecht, t.a.v. de secretaris, Postbus 100, 3350 AC  Papendrecht. 

 
Bij tussentijds opzeggen bent u gewoon contributie verschuldigd voor het hele 
seizoen! 

mailto:secretaris@vvpapendrecht.nl
mailto:ledenadministratie@vvpapendrecht.nl


Informatiebrochure   

 VV Papendrecht  een club met historie en toekomst Document VVP0015, versie 0.55 

6 van 9 

 
 

Overschrijvingen 

 
Voor het aanvragen van een overschrijving naar een andere voetbalclub dient u een aantal 
stappen te volgen. Het gaat op de volgende wijze:  
 
1. U gaat naar de vereniging waar u naar toe wilt. Deze voert de benodigde gegevens in 

in Sportlink. 

2. De vereniging waar u vertrekt, krijgt via Sportlink een melding daarover en het verzoek u 
vrij te geven. 

3. Uw huidige vereniging gaat akkoord en geeft u vrij, mits aan alle financiële verplichtingen 
is voldaan als contributie en eventuele boetes en mits geleende spullen als kleding en 
eventuele andere materialen ingeleverd zijn.  
 

Aanvragen voor de A-categorie moeten vóór 15 juni gebeuren. Voor de B-categorie kan dit 
het gehele jaar (maximaal één keer per seizoen). 
 
 

Omzetten naar een ander lidmaatschap 
 
Indien u het lidmaatschap wilt omzetten van bijvoorbeeld spelend lid naar niet-spelend lid, 
oftewel rustend lid, dan dient dit vóór 15 juni schriftelijk gemeld te zijn om die andere 
lidmaatschapsvorm het seizoen erop in te laten gaan. Dit kan op de volgende twee 
manieren: 
 
 
1. per e-mail naar: 

 

 De secretaris van VV Papendrecht: secretaris@vvpapendrecht.nl   of  
 De ledenadministratie van VV Papendrecht: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl. 
 
2. per post naar: 

 

 Voetbalvereniging Papendrecht, t.a.v. de secretaris, Postbus 100, 3350 AC  Papendrecht. 

mailto:secretaris@vvpapendrecht.nl
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WIJZIGINGSFORMULIER PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

 
Naam en voorletters _______________________________________________ 
 
Roepnaam _______________________________________________ 
 
Geboortedatum _______________________________________________ 
 
Adres _______________________________________________ 
 
Postcode en plaats _______________________________________________ 
 
Land _______________________________________________ 
 
Telefoonnummer _______________________________________________ 
 
Mobiel _______________________________________________ 
 
E-mailadres _______________________________________________ 
 
IBAN/rekeningnummer _____________________________________________ 
 
Bank-IdentifiCatienummer (BIC) ______________________________________ 
 
 
Datum _______________________________________________ 
 
Plaats _______________________________________________ 
 
 
 
Handtekening _______________________________________________ 
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Naam: VV Papendrecht 

Adres: Postbus 100 

Postcode: 3350 AC Plaats: Papendrecht 

Land: Nederland Incassant ID: NL86ZZZ403214220000 

 

 
                                                                                            
 

Doorlopende machtiging automatische incasso SEPA 
 
 

 

Door ondertekening van het formulier dat op de volgende pagina staat, geeft u toestemming 

aan VV Papendrecht een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een 

bedrag van uw rekening af te schrijven voor de contributie, boetes en kosten van kleding, 

en uw bank om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdrachten van VV Papendrecht. 

 

U dient het rekeningnummer (IBAN) in te vullen, waarvan de bedragen afgeschreven moeten 

worden. 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. 

Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 

Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Kenmerk machtiging: bekend bij VV Papendrecht na verwerking van deze doorlopende 

machtiging automatische incasso SEPA (lidnummer). 
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Achternaam _______________________________________________ 
 
 

Voornaam _______________________________________________ 
 
 

Adres _______________________________________________ 
 
 

Postcode en plaats _______________________________________________ 
 
 

Land _______________________________________________ 
 
 

Telefoon _______________________________________________ 
 
 

E-mailadres _______________________________________________ 
 
 

IBAN/rekeningnummer _____________________________________________ 
 
 

Bank-IdentifiCatienummer (BIC) ______________________________________ 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op voorgaande 
pagina vermeld. 
 

Datum _______________________________________________ 

 
 

Plaats _______________________________________________ 

 
 
 

Handtekening _______________________________________________ 
 
 


