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Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

S.V. 't Harde brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die veel

verder gaat dan voetbal  alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor 't Harde

en dat ondersteunen we van harte.
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Algemene gegevens
SV ’t Harde

Opgericht op 15 mei 1937.

Accommodatie:

Sportpark Schenk 

Bovenweg 8, 8084 PB ‘t Harde, Gelderland 

(0525) 65 18 60 

Openingstijden sportpark:

Bij trainingsdagen, zie trainingstijden, blz. 14-15  en tijdens wedstrijden.

In de zomerstop gelden de volgende openingstijden: 

* Donderdagavond van 19.00 uur – 23.30 uur 

* Zaterdag van 13.30 uur – 18.30 uur 

Postadres

Postbus 95 

8084 ZH ‘t Harde 

Rabobank NL66 RABO 0387 6559 72 

K.v.K. Harderwijk 40094348

BTW nr. NL0027.15.235.B01 

Website: www.svtharde.nl

   facebook.com/svtharde1937

  @svtharde

Bestuur:

John Reurink   Voorzitter voorzitter@svtharde.nl

Gijs van de Ridder  Secretaris secretaris@svtharde.nl

Erwin Nagelhout  Penningmeester penningmeester@svtharde.nl

René van ’t Goor  Voetbalzaken voetbalzaken@svtharde.nl

Chris Huenestein  Facilitaire Zaken facilitairezaken@svtharde.nl

Lucinda Fieten   Leden  ledenzaken@svtharde.nl

Marianne vd Schootbrugge Ondersteuning bestuursondersteuner@svtharde.nl

Email: hoofdbestuur@svtharde.nl

Inhoud
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Beste (nieuwe) leden, 

Voor de nieuwe leden allereerst een hartelijk welkom! We hopen dat u een mooie en langdurige periode bij 

onze vereniging blijft. Eén van de kenmerken van een trouw lid is dat ze zich thuis voelen bij de vereniging. 

Daarom is het belangrijk dat u vanaf het begin de weg weet binnen S.V. ’t Harde. Middels deze clubgids wil-

len we u helpen om de eerste stappen binnen onze vereniging te zetten. De meest relevante onderdelen 

van onze vereniging worden in dit boekje beschreven.  

In de clubgids wordt er met regelmaat naar onze website verwezen. Op www.svtharde.nl kunt u alle ge-

gevens over onze vereniging vinden. Niet alleen informatie rondom de commissies, actueel nieuws of con-

tactpersonen, maar u vindt hier ook ons verenigingsplan en technisch beleidsplan. Dit is een mooie 2e stap 

om onze vereniging inhoudelijk te leren kennen. Afgelopen voorjaar is onze vernieuwde website geïntro-

duceerd. U kunt hier overzichtelijk allerlei onderwerpen vinden, die van belang zijn voor onze vereniging.

Als nieuw lid bent u gelijk ook een ambassadeur van de vereniging. Immers bij wedstrijden vertegenwoor-

digd u S.V. ’t Harde. Als vereniging willen we graag goed en sportief naar buiten treden, daarom hebben we 

een aantal fatsoensregels opgesteld. Deze regels zijn ook in deze gids te vinden. Hier willen we u graag op 

wijzen. Dit omdat we dit als vereniging van groot belang vinden.

De vereniging “verenigd”, dit kan alleen met de medewerking van alle leden. Niet alleen qua omgangsregels 

en een goede communicatie. Maar ook door daadwerkelijk mee te helpen binnen de vereniging. De ver-

eniging heeft alleen maar bestaansrecht door de werkzaamheden van alle vrijwilligers. Een dooddoener 1e 

klas is; “zonder vrijwilligers geen vereniging”. Maar dit is een waarheid die anno 2017 nog steeds actueel is. 

S.V. ’t Harde is in de gelukkige omstandigheid dat we veel vrijwilligers binnen de club hebben, alleen kun-

nen we nog vele vrijwilligers gebruiken. Wordt u voor vrijwilligerswerk benaderd, zeg dan niet gelijk nee. 

Hoe meer schouders die de lasten dragen, hoe makkelijker het voor een ieder wordt.

Mocht u vragen hebben, schroom niet om de juiste persoon hiervoor te benaderen. Als u de juiste persoon 

niet kan vinden, stuur dan een bericht naar het hoofdbestuur en we helpen u graag verder.

Rest ons niks anders om u een fijne periode bij de club te wensen!

Voorzitter John Reurink

namens het hoofdbestuur

Voorwoord
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Leden
Vanaf 3 jaar zijn de allerkleinste voetballers 

welkom bij de voetbalschool om mee te mo-

gen trainen. Dit is vrijblijvend en geheel gra-

tis. Wel willen wij graag weten wie er trainen, 

daarom het verzoek om alle spelertjes aan te 

melden via het voetbalschoolregistratiefor-

mulier dat te vinden is op onze website. 

Aanmelden
Alle jeugdspelers die in een elftal zitten, anders 

dan de voetbalschool, dienen zich als spelend  

lid aan te melden bij de vereniging. Aan-

melden kan digitaal op de website. Voor 

vragen kan je terecht bij Kay Bosscha  

(ledenadministratie@svtharde.nl). Ook dienen 

alle persoonswijzigingen (bijvoorbeeld ver-

andering van adres, bankrekeningnummer, 

telefoonnummer, emailadres enz.) te worden 

doorgeven via het digitale formulier op de 

website. 

De spelerspas
Alle spelende KNVB-leden, uitgezonderd de 

J/MO11- en J/MO9, beschikken sinds over 

een digitale spelerspas. Deze is ook terug te 

vinden in de wedstrijdzaken app. Die je van 

alle zaken op de hoogte houdt.  

Algemene informatie
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Contributie
De bedragen voor het lidmaatschap per 1-jan-2016:

   per jaar  per kwartaal

Senioren € 200,00 € 50,00

O19-O17-O15-junioren, G-leden € 140,00 € 35,00

O13-O11-O9-pupillen, 35+/45+ senioren € 120,00 € 30,00

Niet spelende leden € 113,20 € 28,30

Betalende vrijwilligers € 24,00 € 6,00

Wij willen nogmaals benadrukken dat alle vrijwilligers lid moeten zijn van de vereniging,  

zodat zij ook verzekerd zijn bij ongevallen. 

Opzeggen gedurende een voetbalseizoen (juli t/m juni) is niet mogelijk. Lidmaatschapsgelden 

zullen, na opzegging, tot het einde (juni) van een lopend voetbalseizoen geïnd worden, waar-

na het lidmaatschap pas definitief zal worden beëindigd. Het bestuur kan in overleg met het 

lid incidenteel hiervan afwijken.

Het niet betalen van contributie kan tot gevolg hebben dat de speler niet meer mag deel-

nemen aan wedstrijden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penning-

meester (email:penningmeester@svtharde.nl).

Mocht de contributie voor jou / jullie te hoog zijn, kijk dan ook eens op de website: 

www.leergeldnoordveluwe.nl. 

Algemene informatie

Lidmaatschap beëindigen
Je bent lid van de vereniging voor een heel 

voetbalseizoen. Opzeggingen kunnen tot 1 

juni van het lopende seizoen gedaan worden 

via het digitale formulier op de website.
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Commissies 
Binnen de voetbalvereniging kennen wij verschillende commissies. 

We lichten er een aantal toe die ook voor jeugdleden interessant zijn: 

De recreatiecommissie
De recreatiecommissie zorgt voor een aantal activiteiten per seizoen, 

anders dan voetbal. Al sinds vele jaren organiseren zij voor de jongste 

kinderen het Sinterklaasfeest en het paaseieren zoeken. Daarnaast 

organiseren zij ook met veel enthousiasme de jaarlijkse familiedag 

en de snertloop. Komend seizoen staat er ook een activiteit voor de 

oudere jeugd op de agenda! 

Voor komend seizoen zullen er allerlei acties opgezet worden om 

geld op te halen voor de financiering van de nieuwe kleedkamers. 

We rekenen op de enthousiaste inzet van al onze leden van jong tot 

oud. We kunnen toch ook op jou rekenen?

 

Vrijwilligerscommissie
Een vereniging kan niet bestaan zonder al zijn vrijwilligers. De afgelo-

pen jaren hebben we gemerkt dat het bij sommige taken binnen de 

vereniging steeds moeilijker is om aan vrijwilligers te komen. Het 

alternatief hiervoor is om betaalde werknemers deze taken te laten 

vervullen. De consequentie hiervan is  dat de contributie verhoogd 

zal moeten worden. Wij vragen hierbij nogmaals aan alle (jeugd)

leden en ouders om allemaal een (klein) steentje bij te dragen. Vele 

handen maken immers licht werk! 

Op dit moment is er een dringende vraag naar onder andere  

kantinemedewerkers en scheidsrechters. Komt u onze vrijwilligers 

een handje helpen?

Sponsorcommissie
Sponsoring is een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging, 

daarnaast zorgt het voor naamsbekendheid en betrokkenheid bin-

nen de gemeenschap. De sponsorcommissie zorgt voor het onder-

houden van de bestaande sponsoren en het acquireren van nieuwe 

sponsoren. Daarnaast zorgt de commissie ervoor dat er sponsoren 

zijn voor de aanschaf van de kleding van de teams. 

Ook sponsoren hebben wij nooit genoeg. Wilt u ons sponsoren?  

Of kent u een bedrijf dat dit misschien zou willen doen? Wilt u dan 

contact opnemen met onze sponsorcommissie via 

sponsorcommissie@svtharde.nl? Bij voorbaat dank! 

Vertrouwenscommissie
Ondanks het feit dat wij er alles aan zullen doen om de voetbaloplei-

ding van uw kind zo goed en zo plezierig mogelijk te maken, zou het 

kunnen gebeuren dat u op- of aanmerkingen of klachten heeft. In 

eerste instantie kunt u deze melden bij uw trainer of leider. 

Mocht het om problemen gaan van dien aard die niet opgelost kun-

nen worden door bovengenoemden dan kunt u zich wenden tot de 

vertrouwenscommissie (vertrouwenscommissie@svtharde.nl). 

De vertrouwenscommissie opereert volledig onafhankelijk en zal 

normaliter het hoofdbestuur niet inschakelen bij een case indien 

dit niet benodigd is. Het protocol vertrouwenscommissie kunt u  

terugvinden op onze website.

Algemene informatie
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Voetbalzaken

S.V. ’t Harde biedt kinderen vanaf 3 jaar de mogelijkheid om kennis te maken met de voetbalsport. Middels een voetbalschool op woens-

dagmiddag leren we de kinderen om te gaan met de bal. Dit doen we door diverse oefeningen te begeleiden en 4 tegen 4 wedstrijden te  

organiseren. Vanaf 6 jaar mag een kind actief deelnemen aan competitiewedstrijden. In het onderstaande schema geven we per leeftijds 

categorie aan hoe er gespeeld wordt en waar de nadruk op ligt in de ontwikkeling van de speler.

Leeftijd Categorie Wedstrijd Nadruk ontwikkeling

4-5 jaar Voetbalschool 4 tegen 4 Omgaan met de bal

6-8 jaar pupillen (O9) 6 tegen 6 Passen, trappen en techniek

9-10 jaar pupillen (O11) 7 tegen 7 Passen, trappen, techniek en samenspel

11-12 jaar pupillen (O13) 11 tegen 11 Wat houden de posities in bij 11:11

13-14 jaar junioren (O15) 11 tegen 11 Samenwerking per linie

15-16 jaar junioren (O17) 11 tegen 11 Samenwerking tussen de linies

17-18 jaar junioren (O19) 11 tegen 11 Samenwerking als team

S.V. ’t Harde heeft een opleiding voor jon-

gens en meisjes. Bij de JO9 spelen de meisjes 

tussen de jongens en vanaf de O11 spelen de 

meisjes in een meisjescompetitie. Voor tal-

entvolle meisjes geldt dat zij bij gelijke voet-

balcapaciteiten evenveel kans maken op een 

plaats in de selectie als jongens.
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Huisregels

Huisregels S.V. ’t Harde
Om het voor iedereen binnen de vereniging werkbaar en gezellig te 

houden hebben wij uiteraard ook een aantal regels opgesteld:

Gedragsregels junioren en senioren

1. Luisteren naar trainers, leiders en vrijwilligers. 

2. Gemaakte afspraken nakomen. 

3. Beslissingen van scheidsrechters accepteren. 

4. Sportief gedrag in en buiten het veld. 

5. Trainen is verplicht: bij verhindering altijd afmelden. 

6. Douchen na training en wedstrijd is verplicht. 

7. Kleedkamer en kantine netjes achterlaten. 

8. Discipline en verantwoordelijkheid tonen. 

9. Niet pesten, schelden of discrimineren. 

10. Niets vernielen en van andermans spullen afblijven. 

11. Geen alcoholhoudende dranken beneden de 18 jaar. 

12. Gebruik van verdovende middelen streng verboden. 

13. Niet roken in kleedkamers en op het veld. 

14. Fietsen en tassen op afgesproken plaatsen zetten. 

15. Anderen aanspreken die zich niet aan deze regels houden.

 

Alcoholbeleid
•	 De	in	de	kantine	gekochte	dranken	mogen	alleen	in	de	kantine	

of op het aan de kantine grenzende terras genuttigd worden.

•	 Je	mag	geen	meegebrachte	alcoholhoudende	dranken	nuttigen	

op het terrein van S.V. ‘t Harde. Alleen alcoholische dranken die 

zijn gekocht in de kantine mogen in de kantine of op het terras 

opgedronken worden.

•	 Er	wordt	geen	alcohol	geschonken	aan:	

 o Personen onder de 18 jaar.

 o Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders  

 van jeugdteams tijdens de uitoefening van hun functie.

 o Chauffeurs van spelers.

•	 Er	mag	geen	alcohol	gekocht	worden	door	personen	ouder	dan	

18 jaar om vervolgens doorgegeven of doorverkocht te worden 

aan jongeren onder de 18 jaar.

•	 Onder	de	25	jaar	is	er	spontane	legitimatie	verplicht.

•	 Barvrijwilligers	mogen	alcoholhoudende	dranken	weigeren	aan	

mensen die met meer dan het toegestane promillage alcohol 

aan het verkeer zullen deelnemen.

•	 Mensen	die	agressief	of	ander	normafwijkend	gedrag	vertonen,	

worden door de dienstdoende leidinggevende, de barvrij- 

williger of het bestuurslid verwijderd uit de kantine.

Rookbeleid
Er mag de gehele week niet gerookt worden in alle gebouwen van 

S.V. ‘t Harde. Er geldt dus in alle gebouwen de gehele week (zonder 

uitzonderingen) een algeheel rookverbod. Alleen buiten wordt het 

roken gedoogd, uiteraard niet binnen de afrastering van de velden. 

Honden op het sportpark
Honden zijn welkom op ons sportpark, mits ze zijn aangelijnd. In de 

kantine zijn honden niet welkom. De eigenaar is zelf verantwoordeli-

jk voor het opruimen van de hondenpoep en zal hier dan ook op 

aangesproken kunnen worden.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Het bestuur van S.V. ’t Harde neemt de veiligheid van alle leden 

zeer serieus en daarom wordt de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)  

verplicht voor alle vrijwilligers. In het seizoen 2016-2017 is dit 

traject opgestart en gefaseerd uitgevoerd. Uiteraard wordt van  

iedereen verlangd hieraan mee te werken. 



WiLt  U  ooK  vrijWiLLiger  Worden?

WWW.svtharde.nL

neem contact op met de vrijwillegerscommissie:
vrijwilligerscommissie@svtharde.nl

S.V. ’t Harde is trots op haar 

vrijwilligers! Daarom willen wij 

alle vrijwilligers hartelijk danken. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste  

kantine vrijwilligers en scheids-

rechters.

1966 - 2016
50 jaar

Supportersvereniging
“Groen-Wit” 

VrijWiLLiGerS

GezOCHt

Supportersvereniging

“Groen-Wit” 

1966
2016
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Complex en Faciliteiten 
De vereniging beschikt op dit moment over 3 grasvelden (waarvan 1 pupillenveld) en 1 kunstgrasveld (veld 2). Alleen het hoofdveld (veld 1) 

is niet voorzien van verlichting. 

Faciliteiten

1

2

3
pup
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Wedstrijd Secretariaat
Het wedstrijdsecretariaat is belast met een aantal organisatorische 

en uitvoerende taken rondom het verloop van voetbalwedstrijden 

van de jeugd (JO19 t/m JO9) en senioren (selectie, overige senioren, 

45+, 35+ en G). Zij neemt een centrale plaats in binnen onze voetbal-

vereniging. 

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor de planning en 

een goed verloop van alle oefen-, beker- en competitiewedstrijden, 

en verantwoordelijk voor de communicatie naar alle betrokken  

partijen. 

Het wedstrijdsecretariaat bestaat uit meerdere vrijwilligers en de 

taken zijn als volgt verdeeld:

•		 Chris	Huenestein	(JO19	tm	JO15,	

 Senioren en veld- en kleedkamerindeling)

•		 Marianne	van	de	Schootbrugge	

 (pupillen, meisjes, dames) 

•	 	Dennis	Elskamp	(Consul)

De actuele trainingstijden zijn terug te vinden op onze website.

Wedstrijdsecretariaat
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Afmelden bij ziekte e.d.
Wij gaan ervan uit dat je je alleen afmeldt in uiterste gevallen, bijvoor-

beeld door ziekte. Geef dit altijd zo tijdig mogelijk door aan de trainer 

of leider van het betreffende elftal, zodat er nog tijd is om eventuele 

vervanging te zoeken.

Afgelastingen
Ga  naar www.voetbal.nl en klik op ‘clubs en competities’.

Dit gaat om een afgelasting door de KNVB zelf, maar komt (bijna) niet 

voor ==> Op deze pagina zie je in een duidelijk overzicht welke wed-

strijden (per district en categorie) zijn afgelast. Staat er ter hoogte 

van jouw district (bijv: Oost) en ter hoogte van jouw Categorie (Cat. 

B) “Afgelast”, dan gaat jouw wedstrijd niet door. Afgelasting door 

de vereniging komt vaker voor, Consul keurt de velden en het kan 

zijn doordat er een veld afgekeurd is dat ook een wedstrijd wordt  

afgelast.

 

Wanneer zijn afgelastingen bekend?
Tussen donderdag en op z’n laatst de ochtend van de speeldag voor 

8.30 uur wordt bekend gemaakt of er sprake is van een algehele of 

gedeeltelijke afgelasting==> Zie bovenstaande,  bij afgelasting door 

vereniging zal dit op de website komen te staan bij programma  

en wordt leider/trainer gebeld door wedstrijdsecretariaat. Als er 

namelijk pas op de ochtend zelf door vereniging wordt afgelast 

staat dit niet altijd tijdig op voetbal.nl, wel proberen wij dit z.s.m. te  

verwerken. Houd in deze periode www.svtharde.nl goed in de gaten.

 

Wat te doen?
Bij twijfel kijk je op de eigen verenigingswebsite en/of neem je con-

tact op met je leider of trainer/coach. Je  kunt ook kijken bij jouw 

programma van jouw team op www.Voetbal.nl om zeker te weten of 

jouw wedstrijd doorgaat of niet.

Kleding
Traditioneel bestaat het tenue van SV ‘t Harde uit een groen shirt 

met witte kraag en witte mouwstukjes, met daaronder een witte 

broek en groene kousen. Tegenwoordig wordt er een variant op het  

traditionele shirt gedragen en dragen bijna alle elftallen shirts met 

sponsoropdruk. Alle wedstrijdkleding wordt door de vereniging ver-

zorgd.

Algemeen beleid t.a.v. sponsorkleding
Contracten met betrekking tot de sponsorkleding hebben een  

gemiddelde duur van drie jaar. Het is dan ook noodzakelijk dat er met 

zorg wordt omgegaan met de sponsorkleding. S.V. ’t Harde stelt ten 

aanzien van de sponsorkleding het volgende beleid:

De kleding is bedoeld om te dragen op de trainings- en wedstrijd-

dagen van en naar het voetbalveld. Op deze manier wordt de spon-

soruiting kenbaar gemaakt, met het oog op reclame.

Baaldagen (Nieuwe regel KNVB!)
Baaldagen (verzoek tot vrijstelling) worden in de periode van de start 

van de competitie tot en met het eerste volledige weekend van de 

maand maart verleend voor wedstrijden die in die periode zijn vast-

gesteld, met een maximum van één wedstrijd per seizoen per elftal.

Vervoer
Het vervoeren van de spelers naar uitwedstrijden wordt geregeld 

door de leider van het betreffende team. Het is prettig als het rijden 

zoveel mogelijk over de ouders/verzorgers verdeeld wordt. Indien 

er voldoende ouders zijn die kunnen rijden, dan verzoeken wij u om 

zoveel mogelijk te carpoolen.

Praktische informatie
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Waardevolle spullen 
S.V. ’t Harde is niet verantwoordelijk voor geleden schade aan of dief-

stal van de waardevolle spullen van uw kind of u zelf. Het is verstan-

dig  om spullen van waarde thuis te laten, of dichtbij u te houden. 

Bij thuiswedstrijden kunnen de waardevolle spullen in een tas worden 

afgeleverd bij het wedstrijdsecretariaat. Deze spullen worden dan in 

een afgesloten kast gelegd. 

Gedragsregels ouders:
1. U respecteert de beslissingen van de scheidsrechter. 

2. U bent een voorbeeld in woord en gedrag voor de kinderen. 

3. U bent hun grootste supporter en moedigt daarom positief aan. 

4. U stimuleert uw kinderen om aan verenigingsactiviteiten mee te 

doen. 

5. U geeft uw mening tegen de juiste personen en op de juiste 

plaats. 

6. U doet mee in de was- en rijschema’s die u zijn verstrekt door de 

leider. 

7. U leert uw kinderen de gedragsregels. 

8. U respecteert eenieder die bij de wedstrijden betrokken is, zowel 

uit als  thuis. 

9. U hebt discipline en verantwoordelijkheidsgevoel en zult daar 

dan ook naar handelen indien dit nodig is. 

10. U spreekt anderen aan op negatief gedrag. 

11. U draagt S.V. ‘t Harde positief uit naar buiten. 

Praktische informatie
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