INFORMATIEPAKKET FC LEO

Versie: okt. 2017 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud

Van harte welkom bij FC LEO
Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,
FC LEO. We hopen dat je heel lang en heel veel voetbalplezier zult beleven bij de club.
Om het een en ander te verduidelijken vind je hieronder een aantal zaken die wellicht van belang
kunnen zijn.
Over de club
FC LEO is opgericht op 24 april 1933 met als clubkleuren oranje en zwart. In de afgelopen 84 jaar
heeft onze vereniging iedereen de mogelijkheid gegeven om zowel actief als passief van de
voetbalsport te kunnen genieten. En niet alleen van de voetbalsport, ook de vele nevenactiviteiten
zoals klaverjassen, schaatswedstrijden, festiviteiten op Koninginnedagen, de
businessdagen/avonden, kampeerweekenden voor de jeugd, uitwisselingen met buitenlandse
verenigingen, spooktochten en ga zo maar door. Kortom FC LEO is een sportieve en gezellige
sportvereniging voor Leens en omstreken.
Contactpersonen binnen de club (2017-2018)
FC LEO kent uiteraard een heleboel vrijwilligers die zich geweldig inzetten voor de club. Om de
communicatielijnen zo kort en duidelijk mogelijk te houden hebben we hieronder de contact
personen toegevoegd waarmee je in contact kunt komen voor vragen of opmerkingen.
Bestuur FC LEO
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Faclitaire zaken
Algemene Jeugdzaken
Technische jeugdzaken

Arjen Fledderman
Johs vd Klei
Mirjam Mulder
Eddie Tammens
Sascha Hoen-Olijslagers
Marcel Kadijk

06-53456224
06-20418526

Jeugdcommissie FC LEO
Commissielid
Commissielid
Commissielid
Commissielid

Sascha Hoen-Olijslagers
Marcel Kadijk
Linda Stiekema
Pieter Boneschansker

06-37005803
06-25166445
06-27301589
06-21942228

06-10190781
06-37005803
06-25166445
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Leiders / Trainers jeugdteams (seizoen 2017-2018)
Onder 19:

Willem Pettinga (trainer)
Bert Mennes (leider)

Onder 17:

Willem Pettinga & Rowan Rozema (trainers)
Sjoerd vd Ploeg – Hans Bolt & Rowan Rozema (leiders)

Onder 15:

Ietse Veenwijk - Gert Klaas Zijlstra & Giovanny Hovius (trainers)
Justin Poort & Giovanny Hovius (leiders)

Onder 13:

Marcel Kadijk – Rene Oostra & Niels Buys (trainers)
Jan Maring – Marcel Kadijk & Niels Buys (leiders)

Onder 11-1:

Arjan van Duinen & Niels Zijlstra (trainers)
Thom van Wieren & Lars Bruinink (leiders)

Onder 11-2:

Gert de Winter & Rebeca Postma (trainers)
Jan Haverdings & Monique Straatsma

Onder 9:

Gert de Winter & Rebeca Postma (trainers)
Gert de Winter & Michiel Pronk (leiders)

Onder 7:

Jenet & Gerke Gils (trainers)
Jenet & Gerke Gils (leiders)

Trainingen / Wedstrijden
Je hebt waarschijnlijk al een paar keer meegetraind of misschien is het je eerste keer. Voordat je aan
wedstrijden kunt mee doen gaan de trainers, leiders en jeugdcommissie in overleg met elkaar of je er ook
klaar voor bent. Het kan best zijn dat je gelijk in het begin al wedstrijden mee mag spelen, echter is de
normale procedure: eerst een paar keer mee trainen en daarna wedstrijden spelen. Dit doen we uiteraard in
goed overleg, ook met jullie. Mocht er onduidelijkheid hierover zijn dan kun je het beste de desbetreffende
leider of trainer aanspreken.
Trainingstijden 2017 / 2018
Maandag:

jo15 19.00 – 20.00 uur

Dinsdag:

jo13 18.30 – 19.45 uur
a-selectie 20.00 – 21.30 uur

jo17 18.30 – 19.45 uur (leens)
keepertraining 19.00 – 20.00 uur

Woensdag:

jo11-1 18.30 – 19.30 uur
b-selectie 20.00 – 21.30 uur

jo15 19.15 – 20.15 uur

Donderdag:

jo9 18.15 – 19.15 uur
jo13 18.45 – 19.45 uur
jo19 19.15 – 20.30 uur (kl’buren)

jo11-2 18.15 – 19.15 uur
jo17 18.30 – 19.45 uur (kl’buren)
a-selectie 20.00 – 21.30 uur
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FCLEO.com, Social Media en teletekst
FC LEO heeft ook een website, fcleo.com, op deze website vindt je allerlei informatie terug die we hier
hebben besproken. Ook het aankomend programma en afgelastingen zijn terug te vinden op de website.
Daarnaast wordt de website gebruikt om nieuwsberichten te verspreiden richting onze leden. Naast de
nieuwsberichten vind je ook leuke wedstrijdverslagen terug op fcleo.com. Verder maakt FC LEO gebruik van
Social Media, volg jij FC LEO ook op Social Media?
- Facebook: http://www.facebook.com/fcleoleens
- Twitter: http://twitter.com/FCLEOLeens (@FCLEOLeens)
Spelerspas
Spelers die in de competitie uitkomen in de categorie onder 11 jaar of hoger dienen te beschikken over een
spelerspas. Hiervoor dient een pasfoto en €2,75 te worden ingeleverd, de club zal je op de hoogte stellen
zodra je een spelerspas nodig hebt. Ben je nieuw en val je onder deze categorie dan dien je bij het
aanmelden een pasfoto en €2,75 in te leveren bij FC LEO.
Aspirant-leden van 16 jaar en ouder
Nieuwe leden van 16 jaar of ouder moeten zich legitimeren bij aanmelding. Voor de inschrijving als (KNVB)
lid is een ID-nummer van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs nodig.

Contributie FC LEO 2017-2018
Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.
Per jaar

Per Kwartaal

Per Maand

Senioren

€ 170,00

€ 42,50

€ 14,20

Onder 19 (A, B en C junioren)

€ 110,00

€ 27,50

€ 9,20

Onder 13 (D, E en F pupillen)

€ 103,00

€ 25,75

€ 8,60

Onder 7 (mini pupillen)

€ 45,00

€ 11,25

€ 3,75

G-voetbal

€ 150,00

€ 37,50

€ 12,50

Donateurs

€ 12,00

35+

€ 22,50

Zaalvoetbal

€ 90,00
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De contributie wordt op basis van een automatische machtiging geïncasseerd. De automatische incasso vindt
plaats in de eerste week van de eerste maand van ieder kwartaal (per maand is ook mogelijk, graag
doorgeven). Elk spelend lid betaald per seizoen € 10,– wasgeld. Dit bedrag zal worden verrekend met de
contributie.
Kortingen:
- Voetballende leden krijgen een korting van 50% indien ze deel uit maken van het kader;
- Bestuursleden zijn vrijgesteld van contributie.
Tussentijdse aanmeldingen / afmeldingen:
Aanmelding tussen 1 juli en 1 okt.

3/4 van de jaarcontributie

Aanmelding tussen 1 okt. en 1 jan.
Aanmelding tussen 1 jan. en 1 apr.

1/2 van de jaarcontributie
1/4 van de jaarcontributie

Afmeldingen lidmaatschap en adreswijzigingen
Afmelden kan niet via de trainer of de leider, maar moet schriftelijk via de ledenadministratie. Ook
adreswijzigingen dienen schriftelijk doorgegeven te worden via de ledenadministratie, dit kan via
info@fcleo.com
Wijzigingen
Zijn er wijzigingen omtrent een speler? Geeft dit dan door via info@fcleo.com en geef duidelijk aan wat de
wijzigingen zijn.
Spelregelbewijs
Jeugdspelers die de 17 jarige leeftijd bereiken moeten hun spelregelbewijs behalen. De knvb hanteert hierbij
dezelfde regel als bij de spelerspas. Geen spelregelbewijs = niet voetballen
Algemene regels
Het hoeft geen betoog te weten, dat als je lid van een (voetbal)vereniging bent, je met meerdere mensen te
maken hebt. Belangrijk is dat een ieder zichzelf kan zijn en met plezier zijn hobby kan uitoefenen, rekening
houdend met de ander. Daarom heeft FC LEO een aantal algemene regels opgesteld:
Houding
We zijn allen lid van een voetbalvereniging, waar normen en waarden zeer belangrijk geacht worden, dat
willen we ook uitdragen. Zowel tijdens thuis- als uitwedstrijden wordt er verwacht dat je je normaal
gedraagt. De club kan je voor onacceptabel gedrag schorsen of zelfs royeren.
Wedstrijd/training
De training begint op de afgesproken tijd volgens het schema, je dient dan op het veld te staan. Later komen
betekent in principe niet meedoen of je trainer/leider moet er van op de hoogte zijn. Bij thuiswedstrijden
dien je 45 minuten voor aanvang aanwezig te zijn of anders afgesproken.
Afzeggingen
Mocht je verhinderd zijn te komen trainen of kun je geen wedstrijd spelen, graag tijdig afzeggen. Zo komen
trainers en leiders niet voor het onverwachte te staan en kunnen zich hier op aanpassen door andere spelers
te vragen of door de training aan te passen.
Kleding
De tenues worden beschikbaar gesteld door sponsoren van FC LEO. Wees hier erg zuinig op, de kleding wordt
gezamenlijk gewassen, neem je tenue dus niet mee naar huis!
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Vervoer
De leiders / trainers stellen een rijschema op voor de wedstrijden, je wordt hier tijdig van op de hoogte
gesteld. Er wordt verwacht dat je op de aangewezen dagen kunt rijden, mocht je niet kunnen rijden dan
wordt er van je verwacht dat je zelf een vervanger regelt. Mocht dat niet lukken dan kun je contact opnemen
met de leiders/trainers.
Materialen
Zowel tijdens de training als tijdens de wedstrijden dienen de spullen van FC LEO netjes opgeruimd te
worden. Zorg ervoor dat alle ballen en pionnen mee gaan.
Leiders
Elk team heeft twee (indien mogelijk) leiders/coaches. Elke speler/speelster is zelfredzaam. De kleedkamer is
dan ook alleen toegankelijk voor leiders en spelers (met uitzondering van E-pupillen, F-pupillen en
kabouters).
Vrijwilligers
FC LEO is een voetbalvereniging die draait op basis van vrijwilligers, FC LEO kan altijd meer vrijwilligers
gebruiken. Wil jij FC LEO ook steunen en lijkt het je leuk om iets voor FC LEO te doen, lees meer hierover op
de volgende pagina.
Vrijwilliger worden bij FC LEO
Lijkt het jouw ook leuk om FC LEO te helpen op vrijwillige basis? Dit is voor ieder zelf in te vullen. Zo kunnen
we elke vrijwilliger goed gebruiken. Dingen die binnen de vereniging worden opgepakt als vrijwilliger zijn
onder andere:





Bardienst, meehelpen op wedstrijddagen achter de bar
Trainer, jeugdteam of seniorenteam trainen
Leider, jeugdteam of seniorenteam leiden tijdens de wedstrijden
Scheidsrechter, fluiten op wedstrijddagen of oefenwedstrijden

Dit zijn nog maar enkele taken die opgepakt kunnen worden. Misschien ben je wel iets anders tegen
gekomen wat je leuk lijkt om te gaan doen binnen FC LEO? Aarzel niet en spreek één van onze bestuursleden
aan.
Donateurslijst
Heb je weinig tijd om FC LEO te steunen als vrijwilliger? Misschien kun je FC LEO financieel steunen door
donateur te worden voor slechts €1,- per maand!
Vragen, klachten of opmerkingen
Aarzel niet als er nog onduidelijkheden zijn. Ook als je klachten of opmerkingen hebt dan vernemen we dit
graag van je.

Sportieve groeten,
Het bestuur van FC LEO
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