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Dit handboek heeft als doel een naslagwerk te zijn voor onze leden, de ouders van jeu-

gdleden en de vrijwilligers die binnen FC Berghuizen actief zijn. Het bevat, naast aller-

lei afspraken en regels, ook informatie over de verschillende vrijwilligersfuncties en 

tevens meerdere persoonsgegevens, zodat helder is bij wie je terecht kunt en op welke 

wijze je iemand kunt bereiken.

Mocht je suggesties hebben waardoor dit handboek in de toekomst verbeterd kan 

worden, dan horen we dat graag.

VOORWOORD



FC Berghuizen is opgericht op 22 november 1947. De clubkleuren zijn groen en wit. 

Bij FC Berghuizen bestaat voor zowel meisjes als jongens en vrouwen als heren de 

mogelijkheid de voetbalsport te beoefenen. De speeldag voor de jeugd is de zaterd-

ag. Senioren kunnen op de zaterdag, op de zondag of door de week aan de competitie 

deelnemen. Het prestatieteam van de dames speelt op de zondag en voor het prestati-

eteam van de heren is de zaterdag de speeldag.

FC BERGHUIZEN



Samen hebben we de volgende doelstellingen voor onze vereniging geformuleerd:

Hoofddoelstelling
De vereniging optimaal laten functioneren als een sociaal netwerk in de wijk 

Zuid-Berghuizen, waar nodig en mogelijk in samenwerking met andere wijkgeoriën-

teerde organisaties, zodat alle leden kunnen deelnemen aan het verenigingsleven en, 

als ze dat willen, op passend niveau kunnen voetballen.

Subdoelstellingen
• Het werken aan een in alle opzichten stabiele vereniging

• Het op een zo hoog mogelijk niveau laten spelen van de prestatieteams, waarbij 

 de nadruk ligt op de ontwikkeling van het individu.

• Alle voetballende leden een zo groot mogelijke sportvreugde bieden.

• Een positieve bijdrage leveren aan het handhaven van maatschappelijk algemeen 

 aanvaarde waarden en normen in de volle breedte van de vereniging en het 

 uitdragen van maatschappelijke betrokkenheid

• Naast voetbalactiviteiten ook allerlei andere activiteiten organiseren.

DOELSTELLINGEN



Het besturen van een vereniging is een proces dat altijd in beweging is. Enerzijds door 

veranderende interne behoeften en anderzijds door maatschappelijke ontwikkelingen. 

Het hoofdbestuur probeert, samen met de vele vrijwilligers, daar op zo goed mogelijk 

manier sturing aan te geven en is daarbij verantwoordelijk voor het bij- en vaststellen 

van het beleid.

Het hoofdbestuur bestaat uit:

Wim Olde Kalter

06 30 72 24 96

voorzitter@fcberghuizen.nl

Adriaan Arends

06 20 36 87 62

penningmeester@fcberghuizen.nl

Gerald Siers

06 23 28 19 64

Jan-Willem Olde Kalter

06 50 22 53 31

HOOFDBESTUUR



Om de betrokkenheid binnen de vereniging te optimaliseren kennen we, naast 

het hoofdbestuur, acht afdelingen. Te weten; -afdeling voetbalzaken, -afdeling even-

ementen, -afdeling media, -afdeling accommodatie, -afdeling secretariaat, -afdeling 

vrijwilligers, -afdeling financiën en afdeling jeugd. Alle commissies die in de ve-

reniging actief zijn vallen onder de verantwoordelijkheid van één van de afdelingen. 

Het bestuur vergadert eens in de veertien dagen en samen met de voorzitters van de 

afdelingen eens in de zes weken.

Voororganisatiestructuur zie pagina 31.

ORGANISATIESTRUCTUUR



AFDELINGEN
Hieronder een overzicht van de afdelingen met daarbij de voorzitters van de afdelin-

gen en een overzicht van de commissies/werkgroepen en taken die onder de betref-

fende afdeling vallen.

• Voetbalzaken

• Evenementen

• Media

• Accommodatie

• Secretariaat

• Vrijwilligers

• Financiën

• Jeugd



Voorzitter
Jeroen Hulsmeijers

06 10 14 36 84

voetbalzaken@fcberghuizen.nl

Betreft
Team voetbalzaken senioren, junioren, meisjes en jongens, trainers, verzorgers, 

technisch coördinator, scouts.

De belangrijkste taak van het team voetbalzaken is het ontwikkelen, borgen en 

uitvoeren van het technisch beleid (ontwikkeling / plezier / prestatie). Andere taken 

zijn; -aanstellen trainers, -indeling teams, -begeleiding overgang junioren naar sen-

ioren, -opstellen trainingsschema.

Samenstelling
Voorzitter, senioren heren: Jeroen Hulsmeijers

JO-13 t/m JO-19:  Rob Huiskes, Hans uit het Broek 

Groenlinkjes t/m JO-12: Cees Schurink, Roy Scholte op Reimer

MO-8 t/m MO-12:  Ilona Loohuis, Muriel Kattier

MO-13-MO-19:  Edith Mulder, Richard Kruthoff, Leo Benneker

Vrouwen senioren:  Leo Benneker

Technisch beleid jeugdafdeling FC Berghuizen
De hoofddoelstelling van FC Berghuizen is ‘de vereniging optimaal te laten func-

tioneren als een sociaal netwerk in de wijk Zuid-Berghuizen, waar nodig en mogelijk 

in samenwerking met andere wijkgeoriënteerde organisaties, zodat alle leden kunnen 

deelnemen aan het verenigingsleven en, als ze dat willen, op passend niveau voetball-

en’. Vanuit deze hoofddoelstelling is de doelstelling en zijn subdoelstellingen voor het 

technisch (jeugd)beleid vastgesteld.

VOETBALZAKEN



De doelstelling van het technisch jeugdbeleid voor al haar jeugdleden:

• ‘Het individu optimaal ontwikkelen waardoor ieder individu zijn eigen top haalt’

Binnen deze doelstelling gelden de volgende subdoelstellingen:

• ‘Op basis van de individuele ambities en kwaliteiten is prestatie en plezier leidend’.

• ‘Iedere functionaris binnen het technisch jeugdbeleid geeft voorrang aan het 

 individuele belang in alle keuzes en overwegingen’.

• ‘Iedere functionaris probeert jeugdleden te laten inzien dat ze zelf een belangrijke 

 rol hebben binnen de ontwikkeling van zowel het individu als het totale team’.

Centrale doelstelling eerste fase jeugdopleiding (Onder 7-13): 

‘Technische vaardigheden optimaal ontwikkelen’.

Binnen deze eerste fase ligt over het algemeen de nadruk op balvaardigheid, bal-

gretigheid en het enthousiast maken van de spelers voor het spel. De trainingsdoel-

stellingen dienen afgestemd te zijn op motorische en technische scholing, aangezien 

de spelers en speelsters hiervoor de ideale leeftijd hebben.

Centrale doelstelling tweede fase jeugdopleiding (Onder 15-17): 

‘Werken aan inzicht, persoonlijkheid, conditie, fysiek en accent leggen op teamspel’. 

De tweede fase van de jeugdopleiding staat veel meer in het teken van het ‘benaderen 

van een wedstrijd’, waardoor de accenten in de trainingsdoelstellingen automatisch 

meebewegen. Pas vanaf deze fase zullen meer definitieve keuzes worden gemaakt met 

betrekking tot posities in een elftal.

Centrale doelstelling derde fase jeugdopleiding (Onder 19):

‘Voorbereiden op senioren, accent grotendeels op teamspel, positiespel, collectiviteit, 

tactiek en resultaat’.

De laatste fase van de jeugdopleiding staat in het teken van ‘het streven naar een opti-

male prestatie’ en ‘het leren winnen van een wedstrijd’, dit om de overgang naar de 

senioren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Binnen de doelstellingen, zowel alge-

meen als per leeftijdsgroep, gelden een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunt-

en dienen samen met de doelstellingen door iedere functionaris te worden onder-

schreven. Deze zijn:

• In de derde fase is het behalen van resultaten wel onderdeel van de te maken keuzes.

• Spelers mogen fouten maken en zich juist hierdoor ontwikkelen.

• Spelers mogen binnen het spel hun eigen (creatieve) keuzes maken.

• Spelers spelen niet plaatsgebonden in de eerste fase.

• Spelers worden optimaal gefaciliteerd, samenwerking met externe partijen om... 



 ... ontwikkeling te optimaliseren (KNVB, buurtverenigingen, betaald 

 voetbalorganisaties).

• Spelers zo vroeg mogelijk (zeker vanaf de tweede fase) zelf verant-woordelijk 

 stellen voor materialen tijdens trainingen/wedstrijden.

Uitgangspunten scouting en selectie

Scouten en selecteren is niet altijd even eenvoudig, maar daarom niet minder belan-

grijk. Sterker nog, goed scouten en goed selecteren is van wezenlijk belang. Dat geldt 

zowel voor getalenteerde als voor minder getalenteerde spelers, en dus ook voor de 

vereniging als geheel. Alle spelers zijn erbij gebaat dat er op basis van de juiste criteria 

gescout en geselecteerd wordt, om daarmee het spelplezier te optimaliseren.

• Streven naar het selecteren binnen de leeftijdscategorie;

• Goed genoeg is oud genoeg, vervroegde doorstroming in overleg met technisch 

 coördinator of afdeling voetbalzaken en op basis van doelstelling;

• Afdeling voetbalzaken, technische commissie veld en de technisch coördinator 

 bepalen eerst de aantallen, vervolgens maakt een trainer de invulling.



Voorzitter
Vacant

evenementen@fcberghuizen.nl

Betreft
Buiten dat FC Berghuizen een voetbalvereniging is wil de club ook graag wat terug 

doen voor haar leden. De afdeling evenementen verzorgt alle evenementen voor FC 

Berghuizen. Van de Zomerfeesten tot de welbekende Bokbieravond. Ieder evenement 

heeft zijn eigen commissie. Al deze commissies worden aangestuurd door de afdeling 

evenementen.

Onze evenementen:
• Zomerfeesten FC Berghuizen

• Sint-Nicolaasactie

• Bokbieravond

• Carnaval

• Kaartavonden

• Sinterklaasfeest

• Vossenjacht

• Nieuwjaarsborrel & Boerenkooltoernooi

Zomerfeestencommissie
Jaarlijks worden gedurende 3 dagen de zomerfeesten op het sportcomplex van FC Ber-

ghuizen gehouden. De zomerfeestencommissie heeft als doelstelling het organiseren 

van diverse evenementen met een hoog amusementsgehalte, waardoor de verbonden-

heid in de wijk en die van FC Berghuizen verstevigd wordt.

Samenstelling

Gerwin Wissink, André Hulsmeijers, Ruud Koop, Astrid Horst, Nick Olde Keizer, 

Wally Mulder, Judith Engberink

EVENEMENTEN



Commissie Sint-Nicolaas
Al meer dan 60 jaar verleent FC Berghuizen Sinterklaas assistentie bij zijn

bezoeken aan de kinderen in Oldenzaal en omgeving. De opbrengst komt ten goede 

aan de jeugdafdeling van FC Berghuizen.

Samenstelling

Wim Olde Kalter (06 30 72 24 96), Huub Alink, Anouk Brugging, Dini Ezendam, 

Linda Kip, Herman Lentfert, Daphne Punt, Karin Siers, Niek Withag. 



Voorzitter
Joost Broeker

06 43 16 06 66

media@fcberghuizen.nl

Betreft
De media-afdeling houdt zich bezig met de communicatie van FC Berghuizen. Tegen-

woordig zijn er veel kanalen waarop we actief zijn. Om leden en niet leden goed te 

kunnen informeren zijn we actief op Facebook en Instagram. Op fcberghuizen.nl kun 

je alle benodigde informatie over de vereniging krijgen.

Redactie clubblad
FC Berghuizen brengt twee maal per seizoen een clubblad uit onder de naam 

“Groen en Wit”.

Samenstelling

Joost Broeker en Jasper Olde Hendrikman

MEDIA



Voorzitter
Jan Koning

06 20 37 76 72

jan.arendkoning@kpnmail.nl

Betreft
Accommodatie, clubgebouwcommissie, privatisering, schoonmaak club-gebouw, 

materiaalcommissie, onderhoudscommissie.

Het clubgebouw
Na een halfjaar durende intensieve verbouwing van de beneden verdieping werd het 

clubgebouw van FC Berghuizen in 2016 heropend. De gemoderni-seerde bar met uit-

gebreid assortiment, de vernieuwde keuken met koeling, secretariaatsruimte, jeug-

dhonk en toiletgroep incl. invalide zijn geheel van deze tijd. Ook kunnen sportwed-

strijden, presentaties etc. op een groot digitaal scherm worden bekeken. Er is voor 

minstens 120 gasten plek. De beneden-verdieping is van sfeervolle kleuren en aankl-

eding voorzien. De hernieuwde inrichting met veel glas en natuurlijk licht maken het 

geheel dan ook helemaal af. Het clubgebouw biedt naast een hapje en een drankje ook 

ruimte voor allerhande club activiteiten zoals de kaartavond en de jaarlijkse thema 

avonden zoals bokbier, boerenkool en carnaval. De bemensing van de bar en de club 

activiteiten worden door vrijwilligers van de club zelf gedaan.

Daarnaast wordt het clubgebouw ook gebruikt voor niet voetbal aanverwante zaken. 

Dit zijn o.a. de Buitenschoolse opvang van Columbus Junior op de dinsdag- en don-

derdagmiddag en het project “Scoren in de wijk” van FC Twente.

Op de eerste verdieping die enkele jaren geleden al werd verbouwd, zijn de  kleedkam-

ers van de hulpsinten en pieten, vergader -, omroep en ontvangstruimte gehuisvest.

Kortom het clubgebouw is niet alleen voor leden van FC Berghuizen een trefpunt maar 

ook voor de wijkbewoners.

ACCOMMODATIE



Clubgebouwcommissie
De clubgebouwcommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in 

het clubgebouw, waaronder de bezetting. Ook draagt zij zorg voor de in- en verkoop.

Samenstelling

Jan Koning (06 20377672), Jorieke Groothengel, Anne Koop, Wally Mulder, 

Gerald Siers

Algemeen mailadres
clubgebouwcommissie@fcberghuizen.nl



Voorzitter
Andre oude Lohuis

secretariaat@fcberghuizen.nl

Betreft
Wedstrijdsecretariaat, ledenadministratie, scheidsrechterscommissie, 

toernooicommissie

Samenstelling wedstrijdsecretariaat
Andre oude Lohuis, Melissa Polhuis, Marion Postma.

Algemene nummer: 06 48 15 50 40

Het wedstrijdsecretariaat houdt zich onder meer bezig met het inplannen van com-

petitiewedstrijden (velden, kleedkamers) en oefenwedstrijden; niet op trainingsa-

vonden. Wekelijks houden wij jullie op de hoogte van het wedstrijdschema, via een 

papieren schema dat bij de ingang van ons sportpark hangt of via de website. Tijdens 

de reguliere competitie zijn wij het aanspreekpunt, indien teams genoodzaakt zijn uit 

te wijken naar een andere speeldag, of een andere aanvangstijd wensen; hierbij aan-

geven wat het alternatief moet worden. Ook het aanvragen van de zogeheten ‘baaldag’ 

verloopt via ons. Voorgestelde wedstrijd wijzigingen vanuit andere clubs, zullen 

tevens bij ons binnenkomen (waarop ze naar de betreffende teams van Berghuizen 

worden gecommuniceerd).

Wanneer zich gedurende het seizoen kort voor de aanvang van een wedstrijd afgelast-

ingen voordoen, kijk dan op de site van Voetbal.nl. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk 

naar de betreffende teams toe communiceren.

Samengevat betekent dit dat wij graag helpen met de volgende zaken:

• (Half)jaarlijkse competitie-indeling (klasse, gewenste aanvangstijden)

• Inplannen (oefen)wedstrijden (en communicatie naar trainers/leiders via mail, 

 app en het digitale infoscherm bij de ingang van het sportpark)

· Het aanvragen van een baaldag

· Verzoek indienen wedstrijdwijziging met het alternatief.

 

In de voorgaande seizoenen is geëxperimenteerd met het digitaal doorvoeren van 

standen en het digitaal controleren van spelerspassen. Helaas is het voor sommigen 

SECRETARIAAT



niet mogelijk de zogeheten ‘Wedstrijdzaken-app’ goed in gebruik te nemen, omdat 

scheidsrechters, leiders of trainers soms geen KNVB-lid zijn en daardoor geen gebruik 

kunnen maken van de app. Er is daarvoor een iPad geplaatst in de bestuurskamer, 

waarmee scheidsrechters, leiders en trainers tezamen het digitale wedstrijdformulier 

kunnen invullen.

Wij kijken uit naar een sportief seizoen en wensen alle teams veel plezier toe. 

Voor vragen zijn wij zes dagen per week (zondag niet) via Whatsapp bereik-baar op 

06-48155040. Op dinsdag en donderdag tussen 18.00 en 20.00 zijn wij tevens telefo-

nisch bereikbaar.

Ledenadministratie
De ledenadministratie verzorgt de aan- en afmeldingen van leden en is tevens verant-

woordelijk voor de contributieinning.

Samenstelling
Nathalie Withag

ledenadministratie@fcberghuizen.nl

Scheidsrechterscommissie
De scheidsrechterscommissie coördineert het aanstellen van scheidsrechters voor alle 

juniorenwedstrijden. Ook zorgt zij voor het werven en opleiden van jeugdspelers/jeu-

gdspeelsters tot scheidsrechter. Op de zaterdag is er een coördinator aanwezig die de 

juniorenscheidsrechters begeleidt.

Samenstelling
Coördinator; André Jonker (06 13 51 59 71)



Voorzitter
Vacant

vrijwilligers@fcberghuizen.nl

Betreft
Vrijwilligerscommissie, stagiaires.

Goede en voldoende vrijwilligers is het cement van de vereniging. FC Berghuizen 

bestaat en “draait” dankzij de inzet van de vele vrijwilligers.

Ouders, leden en wijkbewoners kunnen op velerlei terreinen actief zijn binnen onze 

vereniging: barmedewerker, trainer, leider, scheidsrechter, bestuurslid, medewerk-

er bij evenementen of een taak op zich nemen op het gebied van media, sponsoring, 

administratie, onderhoud accommodatie enzovoorts.

Het is belangrijk alle vrijwilligers steeds zoveel mogelijk bij de verdere ontwikkeling 

van FC Berghuizen te betrekken, zodat we samen onze organisatie sterker kunnen 

maken waardoor we zaken beter kunnen realiseren. FC Berghuizen is immers “van 

iedereen voor iedereen”.

Een vraag die binnen de vereniging regelmatig wordt gesteld is: “Hoe krijgen en 

behouden we voldoende vrijwilligers?“ Daarvoor is een duidelijk vrijwilligersbeleid 

nodig dat o.a. aangeeft hoe mensen voor vrijwilligerswerk benaderd moeten worden, 

maar vooral hoe zij begeleid moeten worden om hun vrijwilligerswerk op een goede en 

prettige manier uit te kunnen oefenen. Aandacht en waardering dus.

Een eerste aanzet om te komen tot een goed vrijwilligersbeleid is inmiddels gezet, 

maar om dit alles handen en voeten te geven zal nog veel geïnvesteerd moeten 

worden.

Ondertussen “draait” onze vereniging door en zijn nieuwe vrijwilligers meer dan 

welkom. Graag gaan we met iedereen in gesprek die een steentje bij wil dragen aan de 

organisatie en verdere ontwikkeling van onze club.

VRIJWILLIGERS



Voorzitter
Bas Verbeek

sponsoring@fcberghuizen.nl

Betreft
Sponsorcommissie, Business Club, Club van 100, Supportersvereniging

Samenstelling sponsorcommissie
Bas Verbeek, Mark Oude Bekke, Rudie Teunissen, Joost Averesch, Martijn Heskamp.

Sponsorcommissie:
De sponsorcommissie van FC Berghuizen is verantwoordelijk voor het verder uitbou-

wen en optimaliseren van een dynamisch en actief sponsornetwerk. Bedrijven wordt 

een platform geboden om in contact te komen met andere bedrijven en de leden van 

FC Berghuizen. Bedrijven kunnen zich zo profileren en tevens invulling geven aan 

MVO doelstellingen. Voor FC Berghuizen is het een prachtige maar ook noodzakelijke 

manier om sponsorinkomsten te genereren ten behoeve van een betaalbare en vitale 

sportvereniging. FC Berghuizen levert altijd een passende tegenprestatie aan spon-

soren. 

De sponsorcommissie is mede betrokken bij de inkoop van materialen binnen de ve-

reniging. Denk hierbij aan wedstrijdtenues, kleding voor scheidsrechters, leiders etc. 

maar ook ballen en andere trainingsmaterialen. Hierbij wordt nauw samengewerkt 

met de kleding- en materiaalcommissie.

Sponsoring van FC Berghuizen:
Sponsoring van FC Berghuizen is een fantastische manier om de voetbalvereniging te 

ondersteunen. Sponsoring is echter ook steeds meer noodzaak geworden voor onze 

club. Maar voorop staat de sociale en maatschappelijke betrokkenheid van vele on-

dernemers bij de vereniging FC Berghuizen.

FINANCIËN



Sponsoring van FC Berghuizen kan op vele manieren:

• Word Hoofd- of Co-sponsor van de gehele jeugdafdeling

• Word Hoofdsponsor van het 1e heren team

• Word Hoofdsponsor van het 1e dames team

• Word Businessclub lid FC Berghuizen

• Word bordsponsor aan het hoofd- of kunstgrasveld

• Advertentie in ons clubblad Groen-Wit

• Balsponsoring

• Tassponsoring

• Kledingsponsoring (trainingspakken, warmloopshirts)

• Narrowcasting op de tv schermen in de kantine

• Kleedkamersponsor

 

Business Club FC Berghuizen: 

De Businessclub FC Berghuizen is opgericht in 2016 en is een sportieve ondernemer-

snetwerkclub. Ondernemers uit Twente ontmoeten en vinden elkaar hier, bij de wed-

strijd of bij een van de vele activiteiten die we voor onze leden organiseren. Het doel is 

om te netwerken, te klankborden maar ook zeker om plezier te maken. De club telt 26 

leden waarbij ook bedrijven lid zijn van buiten de woonplaats Oldenzaal. Ben je lid van 

de FC Berghuizen Business Club dan kun je rekenen op: 

• Toegang tot de bestuurskamer tijdens thuiswedstrijden van 

 FC Berghuizen heren 1

• Uitnodigingen voor alle activiteiten van de Businessclub (ca. 4 per jaar)

• Introductiemogelijkheden voor genodigden tijdens netwerk activiteiten

• Naamsvermelding op de Businessclub-banner in de kantine 

• Reclamebord langs het hoofdveld 

• Sponsoruiting op de website van FC Berghuizen en op de facebookpagina 

 met Bedrijfslogo

• Koppeling tussen sponsoruiting website FC Berghuizen naar uw eigen 

 ondernemingswebsite

Van de contributie wordt 2/3 afgedragen aan FC Berghuizen en 1/3 om activiteiten te 

organiseren voor onze leden. Het lidmaatschap van de Businessclub kan voor en ti-

jdens het voetbalseizoen worden afgesloten en geldt voor een contractduur van mini-

maal 3 jaar. 



Draagt u FC Berghuizen een warm haart toe en heeft u interesse om dit middels spon-

soring tot uitdrukking te brengen (maatwerk is mogelijk)? Neem gerust contact op 

met ons sponsorcommissie door een mail te sturen naar sponsoring@fcberghuizen.nl

Club van Honderd
De club van honderd zorgt voor geldelijke ondersteuning van de selectieteams bij de 

dames-, heren- en jeugdafdeling.

Samenstelling

Ronnie Reinink – 06 43 26 39 36

Ronny Oude Veldhuis

Herbert Steenbeeke

Supportersvereniging
De supportersvereniging heeft als doelstelling FC Berghuizen zoveel mogelijk finan-

cieel te ondersteunen. Activiteiten zijn o.a. de jaarlijkse bliksemloterij en de loterij 

tijdens de thuiswedstrijden van het eerste herenelftal.

Samenstelling

Martin Kattier, Bert Hemelt



Voorzitter
Frank Kattier

06 46 93 85 99

jeugdbestuur@fcberghuizen.nl

Betreft
Jeugdbestuur, leiders, coördinator meisjes en dames, kampcommissie, werving en 

behoud.

Samenstelling
Frank Kattier (Voorzitter), Bjorna Hommels, Willem Cornegoor, Lotte Diepenmaat, 

Jelle Punt

Coördinator meisjes- en damesvoetbal

Ilona Loohuis

06 41 60 79 40

vrouwen-meidenvoetbal@fcberghuizen.nl

Jeugdbestuur
Het jeugdbestuur heeft als belangrijkste taak de jeugdleden het plezier in het voetbal 

te laten beleven en daarnaast sturing te geven aan het beleid van de club met betrek-

king tot de jeugd. Dit probeert het bestuur te doen door invulling te geven aan de drie 

fundamenten onder het beleid van FC Berghuizen, te weten:

Ontwikkeling

Ieder (jeugd)lid van FC Berghuizen heeft het recht zich te ontwikkelen op zijn of haar 

niveau.

Prestatie

Het voetbaltechnisch beleid is gericht op het verbeteren van de prestatie van het indi-

vidu, het team en de vereniging.

Plezier

Door iedereen zich te laten ontwikkelen op zijn of haar niveau proberen we optimaal 

spelplezier na te streven. Naast het plezier in het voetbalspelletje willen we met het 

sociaal netwerk van de club het algemene plezier van de (jeugd)leden vergroten.

JEUGD



Kampcommissie
De kampcommissie organiseert jaarlijks een kampweekend voor de jeugd op een 

kampeerboerderij in Twente.

Samenstelling

Remco Kip, Tijn Hoge Bavel, Ruben Siegersma



Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers 

in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit 

niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! Samen hebben wij 

de belangrijkste uitgangspunten van onze verenigingen opgesteld.

Algemene Verenigingsafspraken
Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en 

ontvangen iedereen gastvrij.

• Iedereen is welkom

• Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat

• Wij tonen waardering voor de scheidsrechter

• Wij laten de kinderen hun spel spelen

• Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen

• Als er problemen zijn, bespreken we dat met elkaar

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze 

gezellige en mooie vereniging!

VERENIGINGS-EN
GEDRAGSREGELS



Gedragsregels ouders
Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers 

in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit 

niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig!

• Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van 

 uw zoon of dochter.

• Wees enthousiast stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.

• Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als er een fout wordt gemaakt of 

 een wedstrijd wordt verloren.

• De scheidsrechter doet ook zijn best. Val een beslissing van de scheids- en 

 grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen 

 in twijfel.

• Laat het coachen over aan de trainer en/of leiders. Erken de waarde en het 

 belang van deze vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om 

 het sporten van uw kind mogelijk te maken.

• Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, 

 met zichzelf en met de tegenstander.

• Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.

• Blijf altijd positief, juist bij verlies. Wordt niet boos, de volgende keer beter.

• Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al 

 moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.

• Als uw zoon/dochter talent heeft, wordt dat wel opgemerkt.

• Blijf als ouder achter of tegen de omheining staan. Ga niet direct aan de rand van 

 het speelveld staan. Ook niet naast het doel.

• Heeft u op- of aanmerkingen ten aanzien van de begeleiding van het team van uw 

 zoon/dochter, wendt u dan rechtstreeks tot de betreffende trainer of leider. Is dit 

 niet mogelijk neem dan contact op met een lid van de afdeling Voetbalzaken of het 

 Jeugdbestuur.

VERENIGINGS-EN
GEDRAGSREGELS



Alcoholbeleid
• Alcohol mag in het clubgebouw van FC Berghuizen alleen worden besteld en 

 genuttigd door personen boven de 18 jaar.

• Op zaterdag wordt er in het clubgebouw van FC Berghuizen geen alcohol geschonken 

 voor 13.00 uur.

Rookbeleid
• In het clubgebouw van FC Berghuizen en in de kleedkamers op ons sportcomplex 

 mag niet worden gerookt.

• Als bestuur hebben we de eerste stappen gezet om ons gehele sportcomplex op 

 termijn rookvrij te maken.



FC Berghuizen
Schapendijk 37

7574 PG Oldenzaal

0541 51 43 48

Postbus 230, 7570 AE Oldenzaal

www.fcberghuizen.nl

info@fcberghuizen.nl

Consul
Jan Koop

Koopsweg 11

0541 51 92 40

Terreinmeester
Martin Spit

Jan Steenstraat 29

0541 51 52 30

Vertrouwenspersonen
Kim Huiskes en Bennie Laarveld 

vertrouwenspersoon@fcberghuizen.nl
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