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Welkom bij de voetbalvereniging v.v. Beetgum!
Hallo,
Welkom als nieuw lid bij onze voetbalvereniging Beetgum.
Vele jongens en meisjes uit onze dorpen zijn je voorgegaan. Voetbal is de populairste
sport in Nederland en ook in onze dorpen Bitgum, Bitgummole, Ingelum en omgeving
leeft het voetbal.
Sinds een aantal jaren groeit het ledental gestaag, ook steeds meer meisjes weten de
voetbalvelden te vinden en bij de jeugd van onze club voetballen tientallen meisjes.
Afgelopen seizoen 2009-2010 zette de groei van het jeugdledenbestand zich verder
voort. Aan het eind van het seizoen waren 120 jongens en meisjes lid van de v.v.
Beetgum.
Jij als nieuw lid ontvangt hierbij een korte infogids met allerlei wetenswaardigheden over
de v.v. Beetgum in het algemeen en de jeugdafdeling in het bijzonder.
Uiteraard heb je al informatie ontvangen over je teamindeling, wie je trainers en leiders
zijn en wanneer de trainingen worden gehouden.
In deze gids vind je nog veel meer informatie, bijvoorbeeld meer informatie over
trainingen en wedstrijden. Ook gegevens over het lidmaatschap en contributie zijn hier in
terug te vinden.
Een hoofdstuk is besteed aan de gedrag- en beleidsregels binnen de vereniging. Voor de
jeugdleden is een apart jeugdreglement toegevoegd.
Deze “spelregels” maken het voor iedereen duidelijk wat er van hem of haar wordt
verwacht, ook geeft het onze trainers en leiders een hulpmiddel bij de belangrijke taak
die zij vervullen.
Als je komt voetballen bij onze club is de kans groot dat je een trainer krijgt die door de
KNVB is gecertificeerd als voetbaltrainer.
Sinds de invoering van ons jeugdbeleidsplan hebben tientallen personen de opleiding tot
jeugdtrainer gevolgd.
Hierdoor zijn we verzekerd dat de oefenstof en de begeleiding van een goed niveau is,
uiteraard kan jij je hierdoor nog beter ontwikkelen in de voetbalsport.
Het uitgangspunt is dat het team waar je in voetbalt beschikt over twee leiders, leiders
verzorgen de begeleiding tijdens de wedstrijden en regelen veel ander zaken.
Voor het vervoer naar uitwedstrijden zal regelmatig een beroep worden gedaan op je
ouders/verzorgers. Het blijkt dat belangstelling van de ouders/verzorgers voor de
sportieve prestaties van de kinderen vaak zeer wordt gewaardeerd.
Voetbal is een teamsport, dus je wint samen en verliest samen. Dit betekent ook dat je
teamgenoten op je rekenen en dat je aanwezig bent op de trainingen en bij de
wedstrijden.
Als je lid bent van de voetbalvereniging Beetgum verwachten wij dat je het hele seizoen
beschikbaar bent voor trainingen en wedstrijden.
Mocht je in een uitzonderingsgeval helaas verhinderd zijn om aan een training deel te
nemen of een wedstrijd te spelen is het verplicht om tijdig je trainer of leider hiervan in
kennis te stellen.
Naast de trainingen en wedstrijden zal ook het komend seizoen in de wintermaanden
weer worden deelgenomen aan een groots opgezette zaalvoetbalcompetitie.
Regelmatig zullen ook ander activiteiten plaatsvinden waarover je tijdig bericht zult
ontvangen.
Heb je nog vriendjes of vriendinnetjes die nog geen lid zijn maar voetbal toch ook wel
leuk vinden dan zijn zij van harte welkom bij onze club.
We wensen je heel veel succes en plezier toe bij de v.v. Beetgum.
Jan Drost, voorzitter jeugdcommissie v.v. Beetgum
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Hoofdstuk 1
Algemene gegevens v.v. Beetgum
Opgericht: 28 mei 1949
Tenue
: shirt: groen, broek: zwart, kousen: groen
Accommodatie:
Sportcomplex It Bosk
It Bosk 2
9045 PA Bitgummole
058-2531483 (kantine)
De v.v. Beetgum heeft op het sportcomplex It Bosk, dat is gelegen tussen Bitgum en
Bitgummole, de beschikking over twee voetbalvelden en twee oefenvelden met
verlichting. Verder zijn er een moderne kantine en kleedaccommodatie met vier
kleedboxen en een materiaalruimte op het complex te vinden.
Correspondentieadres: (p/a secretaris van het hoofdbestuur)
Bosklan 17
9045 PV Bitgummole
058-2531873
Belangrijke contactgegevens:
Secretariaat hoofdbestuur
Secretariaat jeugdcommissie
Scheidsrechtercoördinator
(Senioren en Jeugd)
Consul KNVB
Wedstrijdsecretaris
Sportfysiotherapeut
Clubdokter
Kantine sportcomplex
Internet- en emailadres
Bankrekeningnummer
Webmaster

Wedstrijdprogramma

Loltje Feenstra,Bosklan 17,
9045 PV Bitgummole, telefoon 058-2531461
Klaske tho Bockholtt, Feartwal 7
9044 NC Bitgum, telefoon 06-50561922
Gea Tromp,Terhornestrjitte 26
9045 PV Bitgummole, telefoon 058-8442606
Jan Lautenbach, Hemmemastr. 8,
9044MZ Bitgum, telefoon 058-2532065
Loltje Feenstra, Bosklan 17,
9045 PV Bitgummole, telefoon 058-2531461
J. Eijzenga, Prommehof 3,
Berlikum, telefoon 0518-461023
Mevr. Fesuver, JH Van Aismawei 41,
Bitgummole, telefoon 058-2531281
Telefoon 058-2531483
www.vvbeetgum.nl
info@vvbeetgum.nl
341712647, ten name van v.v. Beetgum
Lieuwe Montsma
It String 31
9045 RE Bitgummole
Telefoon 058-2531952
Zie het actueel wedstrijdschema op onze internetsite
www.vvbeetgum.nl
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Hoofdstuk 2
Samenstelling jeugdcommissie

Naam

Functie

Jan Drost

Voorzitter

Straat/huisnumme
r
De Tolve 7

Klaske Tho
Bockholtt

Secretaris

Feartwal 7

9044 NC
Bitgum

0650561922

Marten Johannes
Bloem

Technische Jeugdcoördinator

De Tolve 5

9044 NP
Bitgum

0641193804

Sietse Buursma

Technische staf,
coördinator D/C/B

Bosklan 19

9045 PV
058Bitgummole 2532299

Klaas Hoogland

Technische staf,
coördinator F/E

Menamerdyk 7

9045 RA
058Bitgummole 2531845

Jan Willem
van der Weerd

Algemene zaken

Harnedyk 24

9038 TP
Ingelum

Ida van der Wal

Activiteiten

Langestraat 12

0589045 PB
Bitgummole 2531407

Boudewijn
van der Weide

Activiteiten en
zaalcommissie

Skredyk 5

9056 LL
Cornjum

Jaap Montsma

Activiteiten

It String 31

9045 RE
06Bitgummole 39568772
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Hoofdstuk 3
Lidmaatschap en contributies
Lidmaatschap:
Proeflidmaatschap:

Voor jongens en meisjes van 5 t/m 8 jaar bestaat de
mogelijkheid om één maand op proef mee te trainen
Verdere informatie: secretaris jeugdcommissie.

Aanmelding lidmaatschap:

Aanmelding voor een lidmaatschap en het verlenen van een
machtiging tot automatische incasso kan door middel van
het invullen van een aanmeldingsformulier of via de website
van de vereniging.
Verkrijgbaar en retournering aanmeldingsformulier:
Senioren/Jeugd

: Laurens Braaksma, De Tolve 26
te Bitgum. (« 058-2531909)

Nieuwe jeugdleden ontvangen als welkomstgeschenk een
voetbal.
Opzegging lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk
worden gedaan bij de secretaris van de vereniging.
In verband met de elftalopgave voor het nieuwe seizoen
dient men, direct na afloop, maar in ieder geval voor 1 juni
schriftelijk melding te doen van de opzegging.
Bij opzegging van het lidmaatschap na 30 juni van ieder jaar
is men verplicht tot betaling van de volledige contributie
voor één seizoen.
Van deze regel kan slecht in specifieke omstandigheden
worden afgeweken zoals in het geval van verhuizingen
buiten de regio en langdurige ziekte. Dit ter beoordeling van
het hoofdbestuur.

Overschrijvingen:
Overschrijvingen naar andere verenigingen moeten voor
Formulieren te verkrijgen 1 juni worden ingediend bij de KNVB.
bij de ledenadministratie
Verzoeken tot overschrijvingen dienen derhalve voor 15 mei
bij de secretaris van de vereniging te worden aangevraagd.
Tussentijdse overschrijvingen naar een andere vereniging
zijn, anders dan bij verhuizing buiten de regio, uitgesloten.
Beleidsplan v.v. Beetgum:

Binnen de vereniging wordt gewerkt op basis van het
beleidsplan v.v. Beetgum voor zowel senioren, junioren als
pupillen. Lid zijn van de vereniging, ook in de rol van
kaderlid, betekent dat de in het beleidsplan vastgestelde
uitgangspunten worden onderschreven en ernaar wordt
gehandeld.
Het beleidsplan is ten alle tijden ter inzage beschikbaar bij
het hoofdbestuur.
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Contributies:
De contributies voor het seizoen 2010-2011 worden vastgesteld door de algemene
ledenvergadering van de voetbalvereniging Beetgum op 24 september 2010.
Het tijdig betalen van contributie dient vanzelfsprekend te zijn. Voor nieuwe leden dient
betaling uitsluitend via automatische incasso te geschieden.
Het niet tijdig betalen van de contributie kan leiden tot het uitsluiten van deelname aan
wedstrijden en trainingen.
Contributiebedragen voor het seizoen 2009-2010:
Categorie

Bedrag

F-pupillen

€ 76,50 per jaar*

geboren in 2001 of later
E-pupillen

€ 79,50 per jaar*

geboren in 1999-2000
D-pupillen

€ 82,50 per jaar*

geboren in 1997-1998
C-junioren

€ 88,50 per jaar*

geboren in 1995-1996
B-junioren

€ 97,50 per jaar*

geboren in 1993-1994
A-junioren

€ 124,50 per jaar*

geboren in 1991-1992
Dames

€ 138,50 per jaar*

Senioren

€ 138,50 per jaar*

*Inclusief wasgeld en huur voetbalshirts
Door de vereniging worden voetbalshirts ter beschikking gesteld, deze shirts worden door
de vereniging gewassen en onderhouden.
Ieder spelend lid verplicht zich de door het hoofdbestuur vastgestelde contributie in 1 of
3 termijnen via de bank over te maken aan de penningmeester van de vereniging.
Een spelend kaderlid is de voor zijn categorie geldende contributie verschuldigd aan de
vereniging.
Ook een verzoek tot restitutie van contributie over het lopende seizoen (in verband met
langdurige blessures en ziekte) dient u voor 1 juni van het betreffende seizoen
schriftelijk in te dienen bij de secretaris van de vereniging. Verzoeken tot restitutie welke
gedaan zijn na 1 juni zullen niet meer in behandeling genomen worden.
Wellicht ten overvloede, mondelinge opzeggingen en verzoeken bij trainers, leiders en
bestuursleden zijn dus niet geldig.
Wijzigingen in adresgegevens graag zo spoedig mogelijk melden bij de ledenadministratie.
Voor een niet spelend kaderlid is de bondscontributie voor rekening van de vereniging.
Donateurs van de vereniging betalen een bijdrage van minimaal € 10,00 per jaar.
Informatie nieuwe leden v.v. Beetgum seizoen 2010-2011
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Hoofdstuk 4
Trainingen en wedstrijden
Trainingen:
De dagen en tijden waarop de trainingen plaatsvinden zijn elders in deze infogids te
vinden. De meeste jeugdteams en de zaterdag I selectie trainen twee keer in de week.
Daarnaast worden er voor de keepers nog speciale keeperstrainingen gehouden.
Men dient te zorgen dat men ruim voor het aanvangtijdstip aanwezig is. Wacht met het
gebruiken van het materiaal (ballen ed.) op toestemming van de trainer.
Iedere trainer is verantwoordelijk voor het materiaal, maak dus geen gebruik van
materiaal van andere trainingsgroepen.
Het dragen van scheenbeschermers is zowel bij de wedstrijden als trainingen verplicht.
) TIP: Laat tijdens de trainingen geen waardevolle zaken achter in de kleedboxen.
Verhindering:
De trainers steken veel tijd in het voorbereiden van oefenstof, ook komen tijdens de
training oefenvormen aan bod die in de wedstrijd terugkomen. Mede daarom is het
belangrijk de trainingen te bezoeken en is men bij verhindering van deelname aan de
training verplicht dit minimaal één dag van te voren te melden bij de desbetreffende
trainer. Bij ziekte zo spoedig mogelijk.
Het niet (tijdig) afmelden voor trainingen kan consequenties hebben voor de opstelling
tijdens de wedstrijden.
Slecht weer/vakanties:
De trainingen gaan in principe altijd door, ook bij regen en in vakanties.
Uitzonderingen zijn trainingen die vallen op officiële feestdagen (bijvoorbeeld:
Paas/Pinkstermaandag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Kerstdagen)
Indien de consul van de vereniging in verband met de terreinomstandigheden de
trainingen aflast, wordt in het publicatiehokje op het sportcomplex het bord “training
afgelast” geplaatst.
) TIP: Raadpleeg in geval van twijfel altijd de trainer.
Afwezigheid trainer:
Indien de trainer door omstandigheden niet in staat is de training te verzorgen, dient
deze zelf voor vervanging te zorgen.
Na de training:
Als de training is afgelopen dienen de spelers samen met de trainer het materiaal op te
ruimen. Bij de ingang van de kleedboxen staan schoenvegers waarmee de voetbalschoenen schoongemaakt kunnen worden.
Douchen na de training wordt ten zeerste aangeraden, uiterlijk een half uur na de
training dienen de kleedboxen bezemschoon achtergelaten te worden.
De kantine is tijdens het voetbalseizoen iedere donderdagavond vanaf 20.00 uur
geopend.

Informatie nieuwe leden v.v. Beetgum seizoen 2010-2011

8

Wedstrijden:
De competitiewedstrijden worden in het algemeen in het weekend gespeeld, voor de
jeugd geldt dat in principe zaterdag de standaard speeldag is. Uiteraard kan de KNVB
ook op doordeweekse dagen wedstrijden vaststellen. Het voetbalseizoen loopt over de
periode augustus tot en met mei. Echter ook in de maand juni kunnen er nog toernooien
worden gespeeld.
Indien op zaterdag een wedstrijdprogramma wordt afgewikkeld zijn er altijd vertegenwoordigers van het hoofdbestuur en/of de jeugdcommissie op het eigen sportcomplex
aanwezig.
Tijdens de wedstrijddagen is de kantine geopend tot 1 ½ uur na het einde van de laatste
wedstrijd.
Wedstrijdprogramma:
RAADPLEEG DE INTERNETSITE WWW.VVBEETGUM.NL VOOR ACTUELE GEGEVENS
Via de leiders wordt informatie verstrekt over het speelschema en wedstrijden.
Er kunnen op het laatste moment echter wijzigingen worden doorgevoerd.
Via onze eigen internetsite worden laatste wijzigingen in het speelschema bijgehouden.
Teamindelingen:
In juni van ieder jaar worden de voorlopige jeugdteamindelingen van de v.v. Beetgum
bekend gemaakt. Dit gaat in nauw overleg met de trainers en leiders. In de loop van het
seizoen kunnen er door omstandigheden, bijvoorbeeld door aanwas van nieuwe leden of
op aangeven van leiders en trainers, verschuivingen in de teamindeling plaatsvinden.
Voor de jeugd is de leeftijd het belangrijkste indelingcriteria. Indien er meerdere teams
binnen een leeftijdscategorie zijn, worden onder andere ook aspecten als fysieke
gesteldheid en voetbalmogelijkheden meegenomen. Bij de totstandkoming van de
teamindeling stelt de jeugdcommissie het kind centraal en hiermee kan worden
voorkomen dat niet reële verwachtingen of een te hoog verwachtingspatroon van ouders
het plezier in het voetballen van het jeugdlid negatief kunnen beïnvloeden.
Uiteraard zijn de leiders en trainers verantwoordelijk voor de opstelling en het coachen
tijdens de wedstrijden.
De seniorenleden ontvangen de teamindelingen via het hoofdbestuur of leiders van de
desbetreffende teams.
Bekerprogramma, oefenwedstrijden en toernooien:
Aan het begin van het voetbalseizoen wordt door de standaardteams van de pupillen en
junioren en de Zaterdag-I en damesteam deelgenomen aan het KNVB bekertoernooi.
Voor de overige teams verzorgt de KNVB geen bekerprogramma of neemt het team niet
deel aan het bekerprogramma.
Voor aanvang en tijdens het seizoen worden er verschillende oefenwedstrijden
georganiseerd, verder nemen veel (jeugd-)teams deel aan toernooien. Informatie
hierover wordt via de leiders verstrekt.
Het toernooischema wordt ook op de internetsite vermeld.
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Uitwedstrijden:
Voor het vervoer naar uitwedstrijden en toernooien voor pupillen en junioren wordt een
dringend beroep gedaan op de medewerking van ouders/verzorgers van deze
jeugdleden.
Bij uitwedstrijden verzamelen de teams zich voor vertrek op het sportcomplex It Bosk.
Door de leiders van de teams en op de wedstrijdprogramma’s op internet worden de
vertrektijden aangegeven. Indien binnen een team met een vervoersschema wordt
gewerkt en op de aangegeven datum/tijd is er niet de mogelijkheid om te rijden, dan
wordt verwacht dat men zelf een vervanger regelt.
Voor de senioren wordt ervan uit gegaan dat er voldoende vervoersmogelijkheden binnen
de elftallen aanwezig zijn. De kosten dienen de teamleden zelf met de chauffeur te
regelen.
) TIP: zijn er nog onduidelijkheden of vragen neem dan tijdig contact op met de
leider(s) van het team.
Verhindering:
Voetbal is een teamsport, bij de samenstelling en indeling van de teams wordt er van
uitgegaan dat iedereen voor het volledige seizoen beschikbaar is.
Laat dus de leiders en teamgenoten niet in de kou staan, en zorg ervoor dat in het geval
van ziekte of familieomstandigheden de afmelding zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk
donderdagavond om 18.00 uur, bij de leider(s) van het team bekend is.
Afgelasting:
Indien een wedstrijd wordt afgelast, is binnen veel teams een zogenaamde telefoonboom
of telefoonslang actief om iedereen hiervan tijdig op de hoogte te brengen.
Tevens wordt van de afgelasting melding gemaakt op onze website www.vvbeetgum.nl
Algehele afgelastingen door de KNVB district Noord zijn ook mogelijk. (NOS teletekst
pagina 603)
Boetes senioren:
De KNVB deelt boetes uit aan spelers die zich in het oog van de scheidsrechter hebben
misdragen. De KNVB verhaalt deze boetes op de v.v. Beetgum, die deze boetes
vervolgens door middel van een nota van de penningmeester in rekening brengt bij de
desbetreffende speler. Deze nota dient binnen 14 dagen te worden betaald op straffe van
uitsluiting van deelname aan wedstrijden.
Zaalvoetbal:
In de maanden december, januari en februari nemen de jeugdteams deel aan de
zaalvoetbalcompetitie Noordwest Friesland. Ruim tien verenigingen in Noordwest
Friesland organiseren deze competitie die in verschillende sporthallen in de regio wordt
afgewerkt.
In de wintermaanden worden voor de jeugd in de gymnastiekzaal te Bitgummole
zaaltrainingen verzorgd.
Tijdens de wedstrijden en trainingen in de zaal en sporthallen is het dragen van schoeisel
met een zwarte zool niet toegestaan.
Informatie over de tijdstippen van wedstrijden en trainingen in de zaal wordt in de
maand november verstrekt via de leiders van de diverse teams.
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Hoofdstuk 5
Rechten en plichten/beleid- en gedragregels
Veel rechten en plichten van bestuur en leden zijn terug te vinden in de statuten van de
vereniging. Daarnaast zijn voor een goed functioneren van een vereniging aanvullende
beleid- en gedragregels nodig. Deze hieronder aangegeven regels zijn met name nodig
om de kaderleden behulpzaam te zijn bij het uitoefenen van hun taken en fungeren
bovendien als interne spelregels voor de leden. Voor jeugdleden is een apart
jeugdreglement opgesteld, dit vindt u op de volgende pagina.
• Het tijdig betalen van contributie dient vanzelfsprekend te zijn. Voor nieuwe leden
dient betaling uitsluitend via automatische incasso te geschieden.
• Leden en kader dienen een visitekaartje voor de vereniging te zijn.

• Het bezigen van onwelvoeglijke taal en onsportief gedrag zijn uit den boze.
• Instructies van trainers en leiders dienen te worden opgevolgd.
• Lid zijn betekent beschikbaar zijn voor alle te spelen wedstrijden gedurende het
gehele seizoen.
• Lid zijn betekent zelf zorgen dat tijdig bekend is waar en wanneer er moet worden
gespeeld. Tot uiterlijk donderdagavond, voorafgaand aan de wedstrijd, kan worden
afgezegd bij de leider onder opgaaf van redenen.
• Indien geen bericht wordt ontvangen, wordt de aanwezigheid van spelers bij
wedstrijden en trainingen als vanzelfsprekend verondersteld.
• Ook de trainingen hebben een verplicht karakter waarvoor bij uitzondering kan
worden afgezegd bij de trainer onder opgaaf van redenen.
• De opkomst bij trainingen kan mede bepalend zijn voor de teamindelingen en
wedstrijdopstelling.
• Door een speler kan niet worden bepaald in welk team hij moet worden ingedeeld.
• Leden die geen officiële functie binnen de vereniging bekleden moeten bereid zijn om
op afroep de nodige ondersteunende werkzaamheden te verrichten.

De v.v. Beetgum onderschrijft het gedragsconvenant van de KNVB.
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Hoofdstuk 6
Jeugdreglement

• Tijdig aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden op de door de jeugdcommissie,
leiders en trainers vastgestelde tijdstippen.

• Tijdig afzeggen voor wedstrijd of training bij de leiders of trainer.
• Bij afgelastingen tijdig raadplegen van de internetsite www.vvbeetgum.nl. Bij twijfel
contact opnemen met de leider(s).
• Regelmatig trainen is een vereiste. Wegblijven zonder af te zeggen kan geen recht
meer geven op een basisplaats.
• Zorg dragen voor een correct wedstrijdtenue (shirt, broekje, kousen, voetbalschoenen
en scheenbeschermers)

• Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens wedstrijden en trainingen.
• Strikt opvolgen van instructies van leiders en trainers.
• Correct gebruik van accommodaties en materialen.
• Douchen na training en wedstrijd is niet verplicht maar wordt ten zeerste aangeraden.
• Respect voor beslissingen van grensrechters en scheidsrechters.
• Verbaal en fysiek geweld op trainingen en in wedstrijden is ten strengste verboden.

• Neem bij problemen direct contact op met je leider of neem zo nodig contact op met
een lid van de jeugdcommissie.
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Hoofdstuk 7
Trainingsdagen en -tijden seizoen 2010-2011
Dag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Tijd van/tot
16.30/17.30
16.00/17.00
17.00/18.00
19.30/20.30
17.15/18.15
18.15/19.15

Veld
VOOR
ACHTER
ACHTER
VOOR
VOOR
ACHTER

Team
E2
E3M
E1
MC1
F3
F1

18.30/19.30
19.30/20.30

ACHTER
ACHTER

D2
B1

19.30/21.00

ACHTER

Dames

18.15/19.15

VOOR

F2

17.30/18.30
18.30/19.30

VOOR
ACHTER

E3M
D1

18.30/19.30

ACHTER

C1

19.30/20.45

ACHTER

Zat.1

17.00/18.00
18.15/19.15

VOOR
VOOR

F3
F2

18.00/19.00
18.15/19.15

ACHTER
VOOR

E1
F1

18.30/19.30
19.30/20.30

ACHTER
ACHTER

D2
B1

19.30/21.00

ACHTER

Dames

18.00/19.00
19.00/20.00
18.00/19.00

VOOR
VOOR
ACHTER

E2
MC1
D1

18.00/19.00

ACHTER

C1

19.00/20.15

ACHTER

Zat.1

20.15/21.15

ACHTER

rest sen.

Trainer(s)
Piet Palma
Kees Hoekstra
Kees Hoekstra
Auke Wymer Smit
Loltje Feenstra
Germ Minnema
Lars van Doorm
Edwin Geerdink
Sjoerd Kamminga
Jan Bakker
Tjeerd Jan Hobma

058-8446313
058-2531455
058-2531455
058-2531348
058-2531461
058-2531340
06-40313114
058-2532111
058-2531493
06-23995689
06-29013504

Bauke Reitsma
Lodewijk Hermans
Ida van der Wal
Jaap Montsma
Theo de Jager
Gerrit Feenstra
Tiede Dijkstra
Thomas Haan
Jan Bakker

058-2531528
058-2660189
058-2531407
06-39568772
058-2531374
058-2531461
06-41399912
06-11011557
06-23995689

Jurjen Feenstra
Simon Hoogland
Lodewijk Hermans
Kees Hoekstra
Germ Minnema
Lars van Doorm
Edwin Geerdink
Sjoerd Kamminga
Jan Bakker
Tjeerd Jan Hobma

058-2531461
058-2531254
058-2660189
058-2531455
058-2531340
06-40313114
058-2532111
058-2531493
06-23995689
06-29013504

Willem Postma
Jacob Wietse Dijkstra
Jaap Montsma
Theo de Jager
Gerrit Feenstra
Tiede Dijkstra
Thomas Haan
Jan Bakker

058-2531992
058-2531801
06-39568772
058-2531374
058-2531461
06-41399912
06-11011557
06-23995689

De trainingdag en –tijd voor de keepers wordt nog bekend gemaakt.
Start jeugdtrainingen en uitval trainingen i.v.m. club-van-50 herfsttoernooi:
•
•
•
•
•

Maandag 16 augustus 2010 beginnen de trainingen van de F1, E1, MC1, en B1
Dinsdag 17 augustus 2010 begint de training van de C1 en D1.
Maandag 23 augustus 2010 beginnen de trainingen van de D2, E3M, E2 en F3.
Dinsdag 24 augustus 2010 begint de training van de F2.
In de herfstvakantie vervallen op woensdag 27 oktober 2010 de trainingen voor
de F3, F2, F3, E1, E3M en D2 in verband met het 4x4 club van 50 herfsttoernooi.
Informatie nieuwe leden v.v. Beetgum seizoen 2010-2011

13

Hoofdstuk 8
samenstelling jeugdkader seizoen 2010-2011
Team

Functie

Naam

Adres

Plaats

B1

Trainer/coach
Trainer
Leider

Sjoerd Kamminga
Jan Bakker
Age van der Zee

Hammerenwg 1
Da Groneman 8
Franskeleane 45

Vr.parochie
Ingelum
Bitgum

058-2531493
06-23995689
058-2800875

C1

Trainer
Trainer
Leider
Leider
Leider
Leidster

Gerrit Feenstra
Tiede Dijkstra
Jan Drost
Sjak Brussaard
Gerrit Dijkstra
Klaske Tho Bockholtt

Bosklan 17
It String 21
De Tolve 7
It String 25
Langestraat 50
Feartswal 7

Bitgummole
Bitgummole
Bitgum
Bitgummole
Bitgummole
Bitgum

058-2531461
06-41399912
058-2542203
058-2532269
058-2531590
06-50561922

MC1

Trainer/coach
Leidster
Trainer

Auke Wymer Smit
Siepie Sijtsma
Jacob W. Dijkstra

Langestraat 10
Franskeleane 4
St Martinusp 6

Bitgummole
Bitgum
Bitgum

058-2531348
058-2532024
058-2531801

D1

Trainer/coach
Trainer
Leider
Leider

Jaap Montsma
Theo de Jager
Willem Jan Dijkstra
Geert Jan Hielkema

It String 31
JH Aismawei 18
Ingelumerdk 12
Sikkemabuorren

Bitgummole
Bitgummole
Bitgummole
Bitgummole

06-39568772
058-2531374
058-2532009
06-51407138

D2

Trainer
Leider
Leider
Leider
Leider

Edwin Geerdink
Andries vd Beek
Klaas Hoogland
Boudewijn vd Weide
Ouwe Postuma

v. Aismawei 71
Da Gronema 14
Menamerdyk 7
Skredyk 5
Frankeleane 35

Bitgummole
Ingelum
Bitgummole
Cornjum
Bitgum

058-2532111
058-2532200
058-2531845
058-2532875
058-2531202

E1

Trainer
Leider
Leider

Kees Hoekstra
Willem Schokker
vacature

Langestraat 32
v. Aismawei 1

Bitgummole
Bitgummole

058-2531455
058-2131127

E2

Trainer
Trainer
Leider
Leider

Piet Palma
Willem Postma
Bas de Boer
Laas Douma

Kline 11
Franskeleane 17
String 40
De Tolve 1

Bitgum
Bitgum
Bitgummole
Bitgum

058-8446313
058-2531992
058-2532112
058-2531508

Trainster
Trainer
Leider
Leider

Ida van der Wal
Kees Hoekstra
Klaas Ebbing Smit
Lieuwe Hoekstra

Langestraat 12
Langestraat 32
Langestraat 12
It String 47

Bitgummole
Bitgummole
Bitgummole
Bitgummole

058-2531407
058-2531455
058-2531407
058-2531994

F1

Trainer
Trainer
Leider
Leider

Germ Minnema
Lars van Doorm
Jurjen Osinga
Patrick Agterberg

Hillige kamp 10
v Aismawei 91
Ingelumerdyk 2
Harnedyk 21

Bitgum
Bitgummole
Menaldum
Ingelum

058-2531340
06-40313114
058-2131789
058-2122647

F2

Trainer
Trainer
Trainer
Leider
Leider

Bauke Reitsma
Simon Hoogland
Lodewijk Hermans
Durk Kroondijk
Gerard Kloostra

Alddyk 24
Ingelumerdk 6
Doniastrj 10
Hamerenweg 5
Ingelumerdyk 27

Bitgum
Bitgummole
Bitgum
Vr.parochie
Bitgummole

058-2531528
058-2531254
058-2660189
058-2532222
058-2541405

F3

Trainer
Trainster
Leider
Leidster

Jurjen Feenstra
Loltje Feenstra
Jurjen Feenstra
Loltje Feenstra

Bosklan
Bosklan
Bosklan
Bosklan

Bitgummole
Bitgummole
Bitgummole
Bitgummole

058-2531461
058-2531461
058-2531461
058-2531461

Keeperstrainer

Kor de Vries

Da Gronemastr 20 Ingelum

E3M

17
17
17
17

Informatie nieuwe leden v.v. Beetgum seizoen 2010-2011
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Hoofdstuk 9
Telefoonlijst jeugdkadergids v.v. Beetgum 2010-2011
Naam
Agterberg, Patrick
Bakker, Jan
Beek, vd Andries
Bloem, Marten Joh.
Boer, de Bas
Bockholt, Klaske tho
Bruinsma, Doede
Braaksma, Laurens
Brussaard, Sjak
Buursma, Johannes
Buursma, Sietse
Doorm, van Lars
Douma, Laas
Drost, Jan
Dijkstra, Gerrit
Dijkstra, Jacob Wietse
Dijkstra, Tiede
Dijkstra, Willem Jan
Eijzenga, J
Feenstra, Gerrit
Feenstra, Jurjen
Feenstra, Loltje
Geerdink, Edwin
Groot, de Sikke
Hermans, Lodewijk
Hielkema, Geert Jan
Hoekstra, Kees
Hoekstra, Lieuwe
Hoogland, Frans
Hoogland, Klaas
Hoogland, Simon
Jager, de Theo
Kamminga, Sjoerd
Kamstra, Johannes
Kantine v.v. Beetgum
Kloostra, Gerard
Kroondijk, Durk
Lautenbach, Maaike
Minnema, Germ
Montsma, Jaap
Montsma, Lieuwe
Osinga, Jurjen
Palma, Piet
Postma, Willem
Postuma, Ouwe
Reitsma, Bauke
Roos, Paul
Schokker, Willem
Smit, Auke Wymer
Smit, Klaas Ebbing
Sijtsma, Siepie
Tromp, Gea
Vries, de Kor
Wal, vd Ida
Weerd, vd Jan Willem
Weide, vd Boudewijn
Zee, vd Age

Functie
Leider F1
Trainer B1, assistent trainer v.v. Beetgum zat.1
Leider D2
Jeugdcommissie (technisch jeugdcoördinator)
Leider E2
Jeugdcommissie (secretariaat), Leidster C1
Seniorencommissie (voorzitter), Hoofdbestuur
Hoofdbestuur (penningmeester/ledenadministratie)
Leider C1
Extern adviseur
Jeugdcommissie (coördinator B/C/D)
Trainer F1
Leider E2
Jeugdcommissie (voorzitter), Leider C1
Leider C1
Trainer MC1
Trainer C1
Leider D1
Sportfysiotherapeut
Trainer C1
Trainer/Leider F3
Hoofdbestuur(wedstrijdsecr/secr),Trainer/Leider F3
Trainer D2
Lid Hoofdbestuur (veldmateriaal)
Trainer F2
Leider D1
Trainer E3M, Trainer E1
Leider E3M
Hoofdbestuur (beheercommissie)
Jeugdcommissie (coördinator F/E), Leider D2
Trainer F2
Trainer D1
Trainer/Leider B1
Voorzitter v.v. Beetgum
Sportcomplex ‘t Bosk
Leider F2
Leider F2
Onderhoud jeugdshirts
Trainer F1
Jeugdcommissie (activiteiten), Trainer/Leider D1
Webmaster
Leider F1
Trainer E2
Trainer E2
Leider D2
Trainer F2
Hoofdbestuur (materiaalcommissie)
Leider E1
Trainer/Leider MC1
Leider E3M
Leidster MC1
Scheidsrechter coördinator, Notulist Hoofdbestuur
Keeperstrainer
Jeugdcommissie (activiteiten), Trainster E3M
Jeugdcommissie, comm comm(voorzitter), Hoofdbestuur
Jeugdcommissie (activiteiten), zaalcom. Leider D2
Leider B1

Informatie nieuwe leden v.v. Beetgum seizoen 2010-2011

058-2122647
06-23995689
058-2532200
06-41193804
058-2532112
06-50561922
058-2531256
058-2532404
058-2532269
058-2124266
058-2532299
06-40313114
058-2531508
058-2542203
058-2531590
058-2531801
06-41399912
058-2532009
0518-461023
058-2531461
06-52270455
058-2531461
058-2532111
058-2531484
058-2660189
06-51407138
058-2531455
058-2531994
058-2531873
058-2531845
058-2531254
058-2531374
058-2531493
058-2531725
058-2531483
058-2541405
058-2532222
058-2531909
058-2531340
06-39568772
058-2531952
058-2131789
058-8446313
058-2531992
058-2531202
058-2531528
06-55868152
058-2131127
058-2531348
058-2531407
058-2532024
058-8442606
058-2531983
058-2531407
058-2532283
058-2532875
058-2800875
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