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Lid worden bij HVV Hengelo! 
Allereerst willen we je van harte welkom heten bij de HVV Hengelo. Als 
je van voetballen houdt ben je op sportpark “De Waarbeek” op de juiste 
plek. 
Natuurlijk wil je zo snel mogelijk competitie spelen. Dit kan echter pas 
als je een lidnummer hebt gekregen via de KNVB, omdat je anders niet 
speelgerechtigd bent. Het kan dus betekenen dat je soms even geduld 
moet hebben.  
Trainen kan natuurlijk altijd vanaf de datum van aanmelding. Na 
aanmelding hoor je zo snel mogelijk van de betreffende jeugdcoördinator 
(telefonisch) in welk team je bent ingedeeld en wanneer je moet trainen.  
  
Wat heb je nodig om te voetballen? 
Wat moet je zelf aanschaffen: 
Voetbalschoenen, scheenbeschermers en trainingskleding. Een 
trainingspak is in de koude periode verplicht. een sporttas is wel handig. 
Waar zorgt de club voor: 
Een compleet wedstrijdtenue, bestaande uit shirt, voetbalbroek en 
kousen, dat alleen gedragen mag worden tijdens de wedstrijden. Bij 
sommige teams is er een uitgebreider sponsorpakket van trainings-
shirts, broeken, kousen en soms zelfs tassen en trainingspakken. De 
sport-tenues mogen alleen tijdens activiteiten  voor HVV Hengelo 
worden gedragen. Het wedstrijdtenue wordt op het sportpark door 
vrijwilligers gewassen. 

Contributie 
Zoals bij iedere vereniging betaal je ook bij HVV Hengelo contributie. De 
hoogte van dit bedrag wordt ieder jaar door de leden op de Algemene 
LedenVergadering vastgesteld. Je vindt de meest actuele informatie op 
de website van HVV Hengelo.  
www.hvvhengelo.nl/contributie/  

Deze contributie wordt geïnd via automatische incasso.  
Het rekeningnummer van HVV Hengelo is  
ABN-AMRO NL34ABNA0403374545. 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Organisatie 
HVV Hengelo is een vereniging met leden. De Algemene 
LedenVergadering (ALV) is het hoogste orgaan. Deze leden hebben een 
bestuur gekozen. Dit bestuur is er voor alle leden. Om goed bereikbaar 
te zijn voor de leden zijn er verschillende commissies opgericht. De 
afgevaardigden van die commissies maken deel uit van het bestuur. Zo 
is er iemand die de belangen van de selectiespelers behartigt, is er 
speciaal iemand voor het meiden/vrouwen-voetbal, er is een Lagere 
Elftallen Commissie (LEC) en er zijn commissies voor het onderhoud en 
beheer van onze kantine, De Koepel. Voor de jeugd is er zelfs een eigen 
Jeugdbestuur. Je voetbalt tot ongeveer je 18e jaar in de diverse 
jeugdteams. Voor de verdere organisatie verwijzen wij jullie naar de 
website van HVV Hengelo (www.hvvhengelo.nl). 

Rechten van een (jeugd)speler 
Binnen onze vereniging willen we iedereen graag met plezier laten 
voetballen. Maar we verwachten ook dat er gepresteerd wordt naar 
eigen kunnen. We willen je dan ook graag opleiden binnen de club om 
een betere voetballer te worden. Daarvoor investeren wij veel geld in 
onze jeugdopleiding, bieden we een zeer goede accommodatie en 
organiseren wij trainingen, oefenwedstrijden, competitiewedstrijden en 
diverse andere activiteiten.  
Heel veel mensen steken veel van hun (vrije) tijd in jouw hobby! 
Leden hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het 1e elftal. 

Plichten van een (jeugd)speler 
Voor wat hoort wat! 
Zoals al eerder gemeld is HVV Hengelo een vereniging. Er wordt 
intensief gebruik gemaakt van de velden, kleedkamers en kantine. Daar 
moeten we met ons allen ook zuinig op zijn. Ook vinden we het ook erg 
belangrijk dat spelers hun trainers, leiders en tegenstanders met respect 
behandelen, zoals dat ook omgekeerd moet gebeuren. 
Daarom geven we nu een aantal zaken aan waar je je als speler van 
HVV Hengelo aan moet houden. 
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Fietsen: 
Als je met de fiets naar het sportpark komt, dan moet je deze in de 
daarvoor bestemde rekken plaatsen. Zorg er voor dat er in het midden 
een vrije doorgang blijft en gooi ook geen ander fietsen om! 
Ook is het belangrijk dat de je fiets, vooral in de donkere periode van het 
jaar, voorzien is van een goed functionerende verlichting.  

Kleedkamers: 
Houd je aan de kleedkamerindeling en volg de aanwijzingen van de 
leider op. Zorg er voor dat je de voetbalschoenen buiten, op de borstels 
bij de ingang, schoon maakt.  
Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken en gebruik de doucheruimte 
alleen om te douchen!  
Volg de aanwijzingen van trainers / leiders op bij het schoonmaken van 
de kleedkamer na de trainingen en wedstrijden. 
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar lever deze 
in bij je leider. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. 

Kleding en overige materialen: 
Behandel de door de vereniging verstrekte kleding en andere materialen 
alsof ze van je zelf zijn zodat deze later ook nog weer door andere 
teams kunnen worden gebruikt. Nadat de spullen aan jou zijn verstrekt 
ben jij er in principe verantwoordelijk voor. 
Bij oneigenlijk gebruik of moedwillige vernieling zul je hier op worden 
aangesproken en zal de desbetreffende Organisatorisch coördinator 
worden ingelicht. 

Doelen / cornervlaggen: 
Het is op het kunstgrasveld ten strengste verboden om de pupillen-
doelen bij het verplaatsen te schuiven / slepen in verband met 
beschadiging van het kunstgras. Men dient deze doelen dus te tillen. 
Ook mag men de doelnetten niet gebruiken als “klimnet” of ander 
speelattribuut. 
Na elke training dienen de doelen die gebruikt zijn op het veld, weer van 
het veld worden gehaald. Na de laatste wedstrijd van de dag worden de 
cornervlaggen van het veld gehaald en opgeborgen. 
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Drinken: 
Het is gebruikelijk dat je tijdens of na de wedstrijd iets te drinken krijgt. 
Bij de spelers jonger dan 11 jaar is het gebruikelijk dat ze direct na de 
wedstrijd ranja krijgen in de kantine. De overige pupillen en junioren, 
maar ook de senioren krijgen thee in de rust. De leiders halen de thee 
voor aanvang van de rust in de kantine. Zij verzorgen niet alleen un 
eigen team, maar ook dat van de tegenstander en de scheidsrechter. 

Roken: 
Binnen de gebouwen geldt een rookverbod met uitzondering van de in 
de kantine beschikbare rookruimte. Om een goed voorbeeld aan onze 
jeugd te stellen, wordt er bij voorkeur ook niet rondom de velden 
gerookt. 

Kantine: 
Er wordt in de kantine geen alcohol verkocht aan personen onder de 18 
jaar.  
Je tas moet je in de daarvoor bestemde rekken in de hal plaatsen. Ook 
mag je de kantine niet met voetbalschoenen betreden. Gooi lege flesjes, 
bakjes, zakjes enz. in de afvalbakken.  
De kantinemedewerkers zijn ook vrijwilligers en ze staan er om jou van 
dienst te zijn!  

Trainers / Leiders / Tegenstanders: 
Elk team heeft één of meerdere trainers en leiders. Zonder hen kun je 
niet voetballen binnen je club. Zij steken veel (vrije) tijd in de vereniging 
om deze goed te laten functioneren. Zij doen dit voor hun maar ook voor 
jouw plezier!  
Het zal duidelijk zijn dat als jouw team een wedstrijd wil voetballen je 
daar ook een tegenstander voor 
nodig hebt. Ook zij doen dit voor hun plezier maar ook voor jouw plezier! 
Dat betekent dat je elkaar met respect moet behandelen zowel in woord 
als gebaar. Geef hierbij het goede voorbeeld en geef na de wedstrijd 
jouw tegenstander een hand waarbij je ze bedankt en / of feliciteert. Dit 
gebeurt bij de spelers jonger dan 13 jaar na het nemen van de 
stafschoppen aan het eind van de wedstrijd. 
En als er eens wat is spreek dit dan op een fatsoenlijke wijze over en 
weer uit. Dit is iets wat wij heel belangrijk vinden. Alleen op deze wijze 
kun je als speler, team en begeleiders iets presteren en zorgen dat HVV 
Hengelo zijn goede naam in het amateurvoetbal behoud. 
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Scheidrechter en sancties: 
Realiseer je als speler altijd wel dat scheidsrechters ook gewone 
mensen zijn. Zij maken dus ook wel eens een foutje, maar nemen ook 
heel vaak goede beslissingen. Hoewel jij daar waarschijnlijk soms wat 
anders over denkt! 
Ook hier geldt dat je respect moet hebben voor een KNVB- of 
clubscheidsrechter en voor zijn beslissingen. Een scheidsrechter kan / 
mag straffen uitdelen (zoals een waarschuwing, een tijdstraf, een gele of 
rode kaart). Vanaf de junioren zit aan een bij de KNVB geregistreerde 
kaart een geldboete vast.  
Deze boete is voor rekening van de speler en zal worden geïncasseerd 
via automatische incasso. 
Ook een scheidsrechter ziet niet alles. Als je gedrag binnen of buiten het 
veld er toe leidt dat de naam van HVV Hengelo erdoor wordt geschaad, 
kan het Bestuur ook sancties opleggen. Je moet hierbij denken aan een 
waarschuwing, tijdelijke of definitieve schorsingen buiten die van de 
KNVB om. 

Ouders: 
Heel veel activiteiten bij HVV Hengelo worden uitgevoerd door 
vrijwilligers.  
Er wordt voor het vervoer naar uitwedstrijden (bijna) altijd een beroep 
gedaan op de ouders van jeugdspelers. Wij gaan er als Jeugdcommissie 
van uit dat ouders deze verantwoordelijkheid ook nemen.  
Als een ieder bereid is om zijn of haar deel te leveren, blijft het voor 
iedereen leuk en gezellig!  

Opzeggen lidmaatschap 
Voetballen doe je niet alleen, maar in een team. Daarom kun je ook niet 
zomaar, als je geen zin meer hebt, je lidmaatschap opzeggen! Het 
seizoen waar je aan begint maak je ook af. 

Zo, je weet nu al heel wat over je nieuwe club. Natuurlijk is dit nog niet 
alles, maar dat kom vanzelf wel als je wat langer lid bent. 
Wij wensen je heel veel fijne voetbaljaren toe bij HVV Hengelo op het 
sportpark “De Waarbeek”. 

Bestuur en Jeugdbestuur HVV Hengelo
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