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Deze informatiegids kwam 
mede tot stand dankzij
Presentatiegidscommissie
Jeugdcommissie
Hoofd Jeugdopleiding
Hoofdbestuur

Vormgeving en opmaak
Wichert van Norel

Drukwerk
Bredewold. Creatie, web & print.

Allereerst heten we onze nieuwe leden 
hartelijk welkom bij OWIOS. We hopen dat jij 
je snel thuis zult voelen binnen de OWIOS-
familie. Met elkaar zijn wij OWIOS. Om 
alles binnen de vereniging in goede banen 
te leiden voor zowel nieuwe als bestaande 
spelers, vrijwilligers, begeleiders, teams, 
ouders en ander belangstellenden is onder 
andere deze Informatiegids opgezet. In 
deze gids vind je de relevante en belangrijke 
informatie en regels/richtlijnen over en van 
de vereniging OWIOS, het lidmaatschap, 
contactgegevens, etc. voor het nieuwe 
seizoen. 

Mocht iets niet helder zijn of mocht je 
vragen hebben, raadpleeg dan deze Infor-
matiegids of onze website. Mocht je toch 
vragen hebben, schroom dan niet om een 
leider/trainer of bestuurslid te benaderen. 
Graag staan we je te woord. Wij vinden het 
belangrijk dat onze leden en ouders van 
jeugdleden, weten wat zij van OWIOS mogen 
verwachten en wat OWIOS van hen verwacht 
in zowel activiteiten als in gedrag. OWIOS 
is niet groot is geworden door wat OWIOS 

doet voor haar leden. OWIOS groeit, doordat 
leden en vrijwilligers zich belangeloos 
inzetten voor OWIOS. Met elkaar zijn we 
namelijk OWIOS! Jouw hulp kunnen we goed 
gebruiken.

De inhoud van deze gids is met zorg 
samengesteld; mochten er desondanks 
toch nog fouten in staan of ontbreken er 
nog zaken, laat dit dan even weten via het 
emailadres info@owios.nl. Naast deze Infor-
matiegids kun je ook veel informatie vinden 
op onze website www.owios.nl. Tenslotte 
willen we Wichert van Norel danken voor 
het samenstellen van deze gids en veel 
andere actieve leden binnen OWIOS die de 
benodigde informatie hebben aangeleverd.

Namens de gehele voetbalvereniging OWIOS 
wensen we jou een sportief en gezond jaar 
waarin iedereen met veel plezier de voetbal-
sport kan beoefenen en ervan kan genieten. 
En plezier is een verantwoordelijkheid van 
ons allen. Kijk daarom om naar elkaar.

Bestuur OWIOS

beste 
spOrtVrieNDeN
Het nieuwe voetbalseizoen 2019-2020 is weer begonnen. een nieuw 
seizoen om met elkaar te genieten van het voetbal. Om de randvoor-
waarden te verhogen is deze informatiegids samengesteld waarin de 
belangrijkste informatie van OWiOs gebundeld is. 

Voorwoord
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De voetbalvereniging OWIOS is 
opgericht op 25 september 1925. De 
letters OWIOS staan voor OverWinnen 
Is Ons Streven. De clubkleuren zijn 
groen-wit. OWIOS is een zaterdag-
vereniging, dat wil zeggen dat (in 
principe) alle wedstrijden op zaterdag 
worden gespeeld en eventueel door de 
week. Op zondagen zijn er geen activi-
teiten van de vereniging. De thuishaven 
van OWIOS is sportpark Bovenmolen. 
Sportpark Bovenmolen beschikt 
over 5 wedstrijdvelden, waarvan één 
kunstgrasveld, twee trainingsvelden, 
twee speciale pupillenveldjes, een 
fitnessruimte en twaalf kleedkamers. 
Per 1 juli 2019 telt OWIOS 650 leden. 
Het eerste elftal speelt dit seizoen 
weer in de 2e klasse van het zaterdag-
voetbal.

algemene gegevens
sportpark bovenmolen
Bovenheigraaf 19
8096 PJ Oldebroek
Tel. clubhuis: 0525-631514

postadres
Middenweg 14
8095 RB ‘t Loo Oldebroek

Online media
www.owios.nl 
www.facebook.com/owios
www.twitter.com/owios
www.instagram.com/owios25
www.youtube.com/owiostv

bankrekeningnummers
Rabobank Oldebroek  
Contributierek:  
NL26RABO0331314630
Algemene rek.   
NL64RABO0348413300

KVK-nummer
40094421

KNVb-clubnummer
BBKY79J

Volg OWIOS  op Instagram en YouTube!

Hoofdbestuur
Voorzitter Jacko van den Bosch voorzitter@owios.nl 06 - 20423466

Secretaris Jolanda Sellis secretaris@owios.nl 06 - 36101630

Penningmeester Bert Mostert penningmeester@owios.nl 06 - 53841263

Sponsorzaken Alex Jonker sponsorzaken@owios.nl 06 - 51410401

Technische Zaken Jacko van den Bosch a.i. technischezaken@owios.nl 06 - 20423466

Accommodatiezaken Thijs Brink accommodatiezaken@owios.nl 06 - 20929398

Jeugdzaken Henk Sneller jeugdzaken@owios.nl 06 - 21354412

Algemene zaken Leonard Visscher leonard@owios.nl 06 - 44932347

Jeugdcommissie
Voorzitter Henk Sneller jeugdzaken@owios.nl 06 - 21354412

Secretaris Heim Wolf heimie1972@gmail.com  06 - 51953686

Alg. lid Bert Mostert mostert_f1c@hotmail.com 06 - 53841263

Alg. lid Alida van Hooren alidaveldman@hotmail.com 06 - 42444120

Alg. lid Rutger van 't Slot rvtslot07@gmail.com 06 - 43377122

Hoofd Jeugdopleiding Dick Kroon jeugdopleiding@owios.nl 06 - 14484845
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aanmelden
Als je wilt voetballen bij OWIOS dan moet je jezelf 
aanmelden bij de vereniging. Je dient het inschrijf-
formulier te downloaden van de website www.owios.
nl (knop “OWIOS” en vervolgens “Lid worden”) of 
deze te vragen bij de ledenadministratie. Vervolgens 
moet je deze invullen en (laten) voorzien van een 
handtekening, kopie van je identiteitsbewijs opsturen 
of mailen naar de ledenadministratie. Door het 
lidmaatschap bij OWIOS ben je automatisch lid van 
de KNVB.

Jeugdsportfonds
Ieder kind moet kunnen sporten is het motto van 
Jeugdsportfonds en de gemeente Oldebroek 
heeft zich bij het Jeugdsportfonds Gelderland 
aangesloten. Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat 
kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar die 
graag willen sporten, maar dat niet kunnen omdat 
hun ouders te weinig geld hebben, lid worden van 
een sportvereniging. Het jeugdsportfonds betaalt 
de contributie rechtstreeks aan OWIOS en vergoedt 
eventueel benodigde materialen en/of kleding tot 
een maximum van € 225,- per jaar per kind. 

Ouders en hun kinderen, óf OWIOS, kunnen 
geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door een 
intermediair die professioneel betrokken is bij de 
verzorging en opvoeding van het kind. Een interme-
diair is bijvoorbeeld een leerkracht op school, een 
maatschappelijk werker of huisarts. Zie voor meer 
informatie www.jeugdsportfondsgelderland.nl of 
neem contact op met de ledenadministratie.

Vertrouwenscommissie
Voor iedereen die zich bij OWIOS door iemand 
anders onheus bejegend voelt, zich onprettig voelt, 
of erger, zich niet veilig voelt of (seksueel) geïnti-
mideerd voelt, is er een vertrouwenscommissie in 
het leven geroepen. Bij de vertrouwenscommissie 
kun je in alle privacy en anonimiteit je verhaal kwijt. 
Alles wat je te vertellen hebt, blijft binnenskamers 
en zal serieus behandeld worden. Dus ook als je 
twijfelt (juist bij twijfel!), schroom niet om contact 
op te nemen! De vertrouwenscommissie is er voor 
iedereen en doet haar werk onder strikte geheim-
houding! De contactgegevens van de vertrouwens-
commissie zijn te vinden op pag. 14.

mutaties
Bij mutaties van je gegevens zoals adres, 
emailadres, bankrekeningnummer etc., ben je zelf 
verantwoordelijk om dit schriftelijk aan de leden- 
administratie mede te delen. NAWT-gegevens kun je 
ook zelf via de voetbal.nl app aanpassen.

Overschrijven
Indien je bij OWIOS wilt komen voetballen en je bent 
in de afgelopen drie jaar bij een andere vereniging 
spelend-lid geweest, dan moet je jezelf via de KNVB 
overschrijven.

Elke speler in het amateurvoetbal kan de over- 
schrijving digitaal laten regelen door zich te melden 
bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink 
wordt de overschrijving dan in gang gezet via een 
digitale workflow. De overschrijvingen kunnen 
jaarlijks tot 15 juni worden verwerkt voor het seizoen 
daarop volgend. 

Als je OWIOS wilt verlaten om voor een andere 
voetbalvereniging te gaan spelen, geldt ook boven-
staande alleen dan net andersom. In gevallen waarin 
de contributie niet volledig betaald is of spullen in 
eigendom van OWIOS niet zijn ingeleverd (zoals 
trainingspakken, trainingstassen, ballen, sleutels, 
etc.) zal door het bestuur geen medewerking worden 
verleend aan een eventuele overschrijving naar een 
andere voetbalvereniging. Wanneer leden verhuizen 
naar een andere plaats kan er tussentijds over- 
schrijving worden aangevraagd. Hier gelden andere 
regels voor. Voor meer informatie kun je terecht bij 
de secretaris of de ledenadministratie.

Opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap is, behalve bij 
verhuizing naar een andere plaats, overlijden of 
ernstige ziekte, slechts mogelijk aan het einde van 
het seizoen, met inachtneming van een opzegtermijn 
van één maand. Opzeggingen moeten schriftelijk 
uiterlijk 31 mei worden gemeld bij de ledenadmini- 
stratie. Opzeggingen die niet schriftelijk via de leden-
administratie worden gemeld, worden niet geaccep-
teerd. Hierdoor wordt het lidmaatschap automatisch 
met één jaar verlengd met de daarbij behorende 
contributie.

Contactpersoon ledenadministratie
Rika Koele-Van het EndeRustenburgsweg 218096 AA OldebroekE: ledenadministratie@owios.nl T: 0525-633235

Lidmaatschap
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Opzeggen via een trainer, leider of bestuurslid is dus 
niet voldoende! Voor JO7 tot en met JO11 geldt dat 
zij ook kunnen opzeggen tegen het einde van het 
kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn 
van één maand.
 
Contributie
OWIOS werkt met heel veel vrijwilligers en om deze 
reden kunnen we de contributie relatief laag houden 
in vergelijking met andere verenigingen.

Bij meerdere voetballende leden uit één gezin 
is er recht op 25% korting op de contributie voor 
het vierde lid en volgende leden, mits allen een 
heel seizoen gespeeld hebben. Het vierde lid en 
volgende leden betreft de leden die de laagste 
contributie betalen. Deze korting wordt niet automa-
tisch verleend, maar dient door de rechthebbende te 
worden aangevraagd bij de ledenadministratie.

De contributie voor het seizoen 2019-2020 
(inclusief bondscontributie en verzekeringspremie) 
bedraagt per kwartaal:

Contributiebetaling vindt plaats in 4 termijnen en 
vindt plaats door middel van automatische incasso. 
De contributiegelden voor het seizoen 2019-2020 
zullen worden afgeschreven op of omstreeks 30 
augustus (3e kw. 2019), 28 oktober (4e kw. 2019), 
27 januari (1e kw. 2020) en 27 april (2e kw. 2020).
 
Wasgeld
Het wasgeld wordt bij spelende leden automatisch 
geïncasseerd. Het wasgeld is vastgesteld op 
€ 5,50 per spelend lid per kwartaal. Voor 35+/45+ 
is het wasgeld € 1,50 per kwartaal. Het wasgeld 
wordt geïnd tegelijkertijd met de contributie. Indien 
een team de wedstrijdkleding zelf wast, kan zij het 
wasgeld aan het eind van het seizoen terugvorderen 
van de voetbalvereniging. Het rechthebbende team 
dient dit schriftelijk aan te vragen bij de penning-
meester en vervolgens zal het teruggestort worden 
op één bankrekeningnummer voor het gehele team.

boetes
OWIOS streeft altijd naar Fair Play. Het kan echter 
voorkomen dat je als gevolg van een overtreding een 
gele kaart (of tijdstraf) krijgt of er zelfs een veldver- 
wijdering volgt met een rode kaart. Straffen en 
boetes opgelegd door de tuchtcommissie van de 
KNVB, o.a. als gevolg van een gele of rode kaart, 
dienen door de leden zelf te worden betaald. De 
heffing van de boetes vindt plaats door middel van 
automatische incasso. 

Straffen en boetes opgelegd door de tuchtcommissie 
van de KNVB aan een team/elftal o.a. door het 
niet verschijnen bij een wedstrijd, worden verhaald 
op iedere speler van het betreffende elftal. Tegen 
de opgelegde straffen van de tuchtcommissie kan 
beroep worden aangetekend. Dit kan door het lid 
zelf worden gedaan. Voordat je dit gaat doen, is het 
raadzaam om eerst contact op te nemen met de 
secretaris van het hoofdbestuur. Zij kan je van meer 
informatie voorzien. 
 
Ledenpas
De ledenpas geeft je gratis toegang tot de thuiswed-
strijden van het eerste elftal. Een ieder wordt 
verzocht bij thuiswedstrijden van het eerste elftal de 
ledenpas bij zich te hebben, om op verzoek jouw 
lidmaatschap van de vereniging te kunnen beves-
tigen. Bij de toegang van wedstrijden van het eerste 
elftal geldt: 

GEEN GELDIGE LEDENPAS 
= GEEN GRATIS TOEGANG!

OWIOS 1 is dit jaar weer actief in de tweede klasse 
en ditmaal in de 2e klasse H. Er staan veel mooie 
wedstrijden op het programma waaronder de 
derby tegen VSCO. Kom ze, net zoals afgelopen 
seizoenen, massaal aanmoedigen!

Behalve gratis toegang tot de wedstrijden 
van OWIOS biedt de ledenpas je net als in de 
voorgaande seizoenen de mogelijkheid om eenmalig 
tegen korting een krat frisdrank of bier (voor 
senioren) af te nemen. Voor de jeugdleden is er de 
mogelijkheid om, in plaats van het bovengenoemde, 
eenmalig gratis een patatje met een consumptie af te 
nemen. Bij senioren is hiervoor een kratje zichtbaar 
op de ledenpas en voor de jeugdleden een puntzak 
friet. Na afname zal een kenmerk in het pasje 
worden aangebracht. Alleen pasjes van het seizoen 
2019-2020 zijn geldig. Pasjes van voorgaande 
seizoenen zijn dus niet meer geldig. Tevens is het dit 
seizoen mogelijk om met vertoon van je ledenpas bij 
aankopen van goederen bij enkele sponsoren een 
korting te krijgen, meer informatie hierover vind je in 
de presentatiegids.

Contributiegelden seizoen 2019/2020

Groentjes   Gratis
JO7 - JO13   € 32,50
JO15 - JO19   € 37,50
Senioren   € 52,50
35+ en 45+    € 32,50
Steunende leden  € 25,-
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rechten
Als spelend lid heb je verschillende rechten om deel 
te nemen aan trainingen en wedstrijden. Plezier in 
voetballen vinden we vanzelfsprekend erg belang- 
rijk, maar we willen ook een ieder individueel en in 
teamverband naar eigen vermogen laten presteren. 
Verder heb je het recht om deel te nemen aan de 
Algemene Ledenvergadering waar je jouw stem 
kunt laten horen omtrent het beleid van de club. 
Ook ouders/verzorgers van jeugdleden zijn welkom 
op de ledenvergadering om hun kind te vertegen-
woordigen. We zijn namelijk met zijn allen OWIOS. 
Verder heb je het recht om voorstellen, wensen en 
klachten bij het bestuur of andere commissies in te 
dienen.

plichten
Naast rechten heb je als lid ook te maken met 
plichten. Je hebt de plicht tot tijdige betaling van de 
contributie. Bij verandering van je gegevens (o.a. 
mail- en adresgegevens) dien je de ledenadminis-
tratie hiervan op de hoogte te stellen. Verder heb je 
de plicht om de reglementen van de vereniging en 
de KNVB na te leven als ook de richtlijnen van het 
bestuur (o.a. de gedragscode) en de richtlijnen door 
het bestuur ingestelde commissies.

Drankbeleid
Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw 
(kantine en terras) geen dranken worden verkocht 
en worden meegenomen of worden opgedronken, 
met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits 
deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen 
bekers. Het nuttigen van non-alcoholische dranken 
in kunststof flesje buiten het clubgebouw en terras is 
toegestaan. 
 
rookbeleid
Ook OWIOS is op weg naar een rookvrije generatie. 
Het is zowel in de kantine als in de kleedkamerge-
bouwen verboden te roken. Van jeugdleiders en 
jeugdtrainers wordt verwacht dat ze in functie niet 
roken. Tevens is komend seizoen de tribune rookvrij. 
Zien roken doet immers roken.

Wedstrijdzaken-app (wedstrijdformulier)
Het amateurvoetbal is over naar het mobiele digitaal 
wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdfor-
mulier gaat uitsluitend met de wedstrijdzaken-app. 

app downloaden
De app is te downloaden in de App Store (iPhone 
en iPad) en Google Play (Android). De naam van 
de app is Wedstrijdzaken. Vervolgens kun je je 
aanmelden bij de app. 

aanmelden app
Om je aan te melden in de app moet jouw 
emailadres bekend zijn bij de ledenadministratie van 
OWIOS. Alleen als die match wordt gemaakt dan 
kun je worden aangemeld. Het kan voorkomen dat je 
emailadres niet of niet juist bekend is bij de ledenad-
ministratie. In dat geval kun je dit melden via leden-
administratie@owios.nl. Om klaar te zijn voor het 
aankomende seizoen is het verzoek aan alle leiders/
scheidsrechters/wedstrijdsecretarissen/spelers en 
overige betrokkenen de app te downloaden en te 
testen of ze kunnen inloggen. 

aanpassen NaWt-gegevens
Leden kunnen voortaan ook via de wedstrijd- 
zaken-app hun NAWT-gegevens aanpassen. Dit 
wordt dan automatisch aangepast in de leden- 
administratie van OWIOS en de KNVB. 

spelerspassen
Elke speler heeft een digitale spelerspas. Leden 
kunnen zelf via de voetbal.nl app hun meeste 
actuele foto (selfie) plaatsen op de app. De 
voorwaarde is dat je hoofd duidelijk zichtbaar moet 
zijn op de foto. Daarnaast zijn alle spelers speel- 
gerechtigd die zich kunnen identificeren via een 
geldig ID-bewijs.

Voetbal.nl app
Op de voetbal.nl app is de mogelijkheid om de 
standen, uitslagen en het programma van je team 
te bekijken. Ook andere teams kun je volgen en 
bekijken. Daarnaast is er in de voetbal.nl app de 
mogelijkheid om je NAWT-gegevens aan te passen, 
deze worden dan rechtstreeks aangepast in de 
ledenadministratie. Ook kun je hier je foto van de 
digitale spelerpas aanpassen.

De entreegelden seizoen 2019-2020:
Kinderen 0-12 jaar  gratisJongeren 13-17 jaar  € 2,50Volwassenen 18-66 jaar € 4,-67+    € 3,-

Support OWIOS 1  langs het veld!
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Zomaar een quote die we geregeld te 
horen krijgen van bezoekende elftallen, 
toeschouwers of andere bezoekers.

De ‘biljartlakens’ worden iedere week verzorgd door de 
Groenploeg van OWIOS. Want geen club kan zonder 
vrijwilligers. Mocht je ook aan de slag willen dan kan 
dat natuurlijk. Er is voor een ieder wat te doen bij 
OWIOS. Meld je nu aan bij de vrijwilligerscommissie 
via vrijwilligers@owios.nl of meld je bij iemand van de 
vrijwilligerscommissie.

“Wat liggen jullie 
velden er toch altijd
FAN-TAS-TISCH bij”

Vrijwilligers
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beroep op vrijwilligers
Begin 2015 is er een projectgroep van start gegaan 
die het vrijwilligersbeleid op poten heeft gezet. Het 
doel van de commissie is het gericht zoeken naar 
vrijwilligers en een vraagbaak zijn voor de vrijwil-
ligers. Alle vrijwilligers, zowel actief als passief, 
komen in een speciale databank terecht. Want geen 
club kan zonder vrijwilligers. Mocht je al aan de slag 
willen dan kan dat natuurlijk. Er is voor een ieder 
wat te doen bij OWIOS. We denken dan aan bijvoor-
beeld: bar/keukenbezetting, diverse commissie, 
trainer of leider, assistentie bij karweitjes op en 
rond de accommodatie. (oud)spelers, vrouwen, 
vriend(inne)en, vaders, moeders, opa’s en oma’s 
van spelers van OWIOS meld je aan, want vele 
handen maken immers licht werk.

Meld je nu aan bij de vrijwilligerscommissie via 
vrijwilligers@owios.nl of meld je bij iemand van de 
vrijwilligerscommissie.

groenploeg
“Wat liggen jullie velden er toch FAN-TAS-TISCH bij”, 
zomaar een quote die we geregeld te horen krijgen 
van bezoekende elftallen, toeschouwers of andere 
bezoekers. De ‘biljartlakens’ worden iedere week 
verzorgd door de Groenploeg van OWIOS.

sponsorcommissie
Wilt u, net zoals vele andere bedrijven in de 
regio, onze club ook sponsoren? Graag! Ons 
sponsorbeleid is erop gericht om alle bedrijven de 
mogelijkheid te geven onze vereniging te onder-
steunen. U kunt kiezen uit een van de voorge-
definieerde pakketten of een op maat gemaakte 
overeenkomst. De sponsorcommissie organiseert 
door het gehele jaar heen tal van activiteiten om te 
netwerken met andere sponsoren/ondernemers.

Heeft u een mogelijke potentiële sponsor, of heeft u 
goede ideeën, op- of aanmerkingen, schroom dan 
niet dit bij de sponsorcommissie kenbaar te maken:
 
Alex Jonker
E: sponsorzaken@owios.nl 
T: 06-51410401

supportersvereniging
OWIOS weet zich gesteund door een geweldige 
supportersvereniging. De supportersvereniging 
ondersteunt de voetbalvereniging zowel finan-
cieel als met woord en daad. De activiteiten die de 
vereniging zoal organiseert zijn de Poortverloting en 
het Rad van Fortuin tijdens de thuiswedstrijden van 
het 1e elftal.

Voor een bedrag van € 12,- per jaar ben je al lid en 
steun je de supportersvereniging en dus OWIOS!
E: supportersvereniging@owios.nl

Kantine
De openingstijden van de kantine zijn conform 
de drank- en horecavergunning. De kantine is op 
maandag en dinsdag alleen geopend indien er een 
wedstrijd wordt gespeeld of als er een speciale 
activiteit is. De uitwerking van het kantinebeleid 
is vastgelegd in het bestuursreglement Drank- en 
Horecawet OWIOS.

Dag Openingstijden
Maandag van 18.00 tot 22.00 uur*
Dinsdag van 18.00 tot 22.00 uur*
Woensdag van 18.00 tot 00.00 uur*
Donderdag van 18.00 tot 00.00 uur
Vrijdag van 18.00 tot 00.00 uur*
Zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur**
Zondag gesloten

* alleen geopend indien er een wedstrijd wordt 
gespeeld of als er een speciale activiteit is
** verkoop alcohol van 13.00 tot 19.30 uur
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Groentjes
Vanaf 4,5 jaar kunnen kinderen aangemeld 
worden voor De Groentjes. Op zaterdagochtend 
van 10.00 - 11.00 uur worden deze talenten de 
beginselen van de voetbalsport bijgebracht. 
Niet alleen spelenderwijs omgaan met de bal, 
maar ook goed omgaan met elkaar zoals in 
een teamsport hoort. Tijdens de trainingen, die 
ongeveer een uurtje duren, leren de kinderen 
hoe het voelt om een bal vooruit te trappen, 
te rennen en goed rond te kijken. De Groen-
tjes spelen nog niet in competitieverband. Een 
voetbaltenue is nog niet nodig, meedoen kan 
ook op en paar oude schoenen en in gewone 
kleren. De training wordt na afloop gezamenlijk 
afgesloten met wat lekkers. Groentjes betalen 
geen contributie.

Elftal Aantal teams Leeftijd

Groentjes - 4,5 t/m 7 jaar

JO7 - JO13
De pupillen trainen twee keer in de week en spelen, met 
uitzondering van JO7, op zaterdag in competitieverband. 
JO7 speelt op zaterdag onderling met de Groentjes op de 
club en gemiddeld 1 x in de 3 weken in samenwerking met 
omliggende verenigingen. De JO8, JO9 en JO10 voerbal-
len in een 6-tal op een kwart veld (42,5 bij 30,0 meter). De 
JO11 en JO12 voetballen in een 8-tal op bijna een half veld 
(64 bij 42,5 meter) en de JO13 in een 11-tal op een regulier 
veld. De JO8 en JO9 voetballen 2 x 20 minuten, de JO10 
2 x 25 minuten, de JO11, JO12 en JO13 2 x 30 minuten. 
Bij de JO8 t/m JO12 wordt er niet gedaan aan buitenspel 
en aan het eind van de wedstrijd worden er strafschoppen 
genomen. De JO13 volgen de normale spelregels.

Elftal Aantal teams Geboortejaar

JO7 - 2013

JO8 2 teams 2012

JO9 2 teams 2011

JO10 2 teams 2010

JO11 2 teams 2009

MO11 1 team 2009

JO12 1 team 2008

JO13 2 teams 2007

JO15 - JO19
Alle juniorenelftallen vallen onder cat. B. De junioren 
trainen twee keer in de week en spelen op zater- 
dag in competitieverband. De junioren spelen in een 
11-tal op een heel veld met de reguliere spelregels. 
De JO15 voetballen 2 x 35 minuten, de JO17 2 x 40 
minuten en de JO19 2 x 45 minuten.

Elftal Aantal teams Geboortejaar

JO15 2 teams 2005

JO17 2 teams 2003

MO17 1 team 2003

JO19 2 teams 2001

Senioren
Het eerste elftal voetbalt in de 2e klasse H. Het eerste 
elftal mag 3 keer wisselen. Het 2e elftal en Vrouw-
en 1 behoren tot de reserve cat. A. Dit betekent dat 
men 5 keer mag wisselen, maar doorwisselen is niet 
toegestaan. Het 3e tot en met het 7e elftal behoren 
tot de reserve Cat. B. Hier geldt dat ze maximaal 5 
wisselspelers mogen hebben, maar doorwisselen wel 
is toegestaan. Alle senioren voetballen 2 x 45 mi-
nuten. De 45+ en VR 25+ elftallen voetballen op een 
half veld 7 x 7 en voetballen op 4 à 5 vrijdagavonden 
per half jaar in een na- en voorjaarscompetitie. Een 
wedstrijd duurt 1 x 20 minuten.

Elftal Aantal teams Geboortejaar

Senioren heren 7 teams 2000 of ouder

Senioren dames 1 team 2000 of ouder

45+ heren 1 team 45 jaar of ouder

25+ vrouwen 1 team 25 jaar of ouder

elftallen
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We zijn samen, en ieder voor zich verant-
woordelijk voor het imago van OWiOs naar 
buiten; en de goede sfeer binnen de club.

We steunen onze club op een positieve 
manier.

We onthouden ons van commentaar op de 
arbitrage in woord en gebaar.

We doen mee; zijn actief betrokken en 
helpen elkaar waar dat nodig is.

Van iedereen wordt voorbeeldgedrag 
verlangd.

We blijven positief; overwinnen is ons 
streven, maar verliezen hoort er ook bij.

We reageren ons niet af op medespelers, 
tegenstanders of arbitrage.

We praten met elkaar en niet over elkaar.

We vertonen geen ongewenst gedrag zoals: 
schelden, pesten, drugsgebruik, roddelen, 
discriminatie of ander agressief gedrag.

Het maken van foto’s/films in kleedlokalen 
wordt ten strengste ontraden.

We praten met elkaar en niet over elkaar.

We komen onze afspraken na.

bij onze club laten we iedereen in zijn 
waarde, we beledigen of vernederen 
niemand. Op welke manier dan ook.

iedereen doet mee aan het handhaven van 
de gedragscode.

Leden die zich misdragen kunnen daarop 
aangesproken worden en zonodig gestraft 
worden.

Onze trainers en leiders hebben een 
voorbeeldfunctie. Zij zien er op toe dat de 
gedragsregels worden nageleefd.

We verkopen op zaterdag voor 13.00 uur 
geen alcohol.

Laten we het samen leuk houden!

gedragscode
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senioren - selectie elftallen
1e Trainer Wilfred Westerhuis info@m2i-sportbusinessmanagement.nl 06 - 81179495

Ass. Trainer William van den Hul willistuta@hotmail.com 06 - 13453087
Keeperstrainer Aart Foppen aartfoppen@upcmail.nl 06 - 48878978
Leider Edwin Hoogland edwinhoogland@live.nl 06 - 22958808
Fysio Mark Polinder mark@louwenmuilwijk.nl 06 - 10345352
Verzorger Martinus van 't Hul mjvanthul@outlook.com 06 - 51864678
Ass. Scheidsr. Bert Koele bert.koele@upcmail.nl 06 - 22551629

2e Trainer Henk Winters h.winters62@upcmail.nl 06 - 29480813
Ass. Trainer Hendri Rekers h.rekers@live.nl 06 - 18092876
Leider Freek van 't Hul 06 - 24924515
Verzorger Hans van Os info@sportmasseurvanos.nl 06 - 51409312
Verzorgster Arja Hoogland arjahoogland@hotmail.com 06 - 13859256
Ass. Scheidsr. Gerrit van der Linde g.vanderlinde@lijbrandt.nl 06 - 40042313

VR 1 Trainer Bert Lowijs bertlowijs@kpnmail.nl 06 - 57370599
Leider Vacature
Ass. Scheidsr. Vacature

senioren - lagere elftallen
3e Leider Jacco Schaapman j.schaapman@chello.nl 06 - 11308212
4e Leider Evert Ponstein eponstein@live.nl 06 - 12086100

Leider Gerrit Ponstein gerritponstein@hotmail.com 06 - 20156750
5e Leider William Hamelink william_hamelink@hotmail.com 06 - 31744011
6e Leider Elias Mendel eliasmendel@hotmailcom 06 - 15480179

Leider Niels van der Linde nielsowios@hotmail.com 06 - 41406374
7e Leider Vacature
45+-1 Leider Vacature

Leider Vacature
VR 25+ Leider Eef Spronk ecm1981@hotmail.com 06 - 29130863

Germa Tanghe germa1982@hotmail.com 06 - 52237791
Jeugd onder 19
JO19-1 Trainer/Coach Kees Nagelhout cees_met_een_k@hotmail.com 06 - 13916743

Ass. Trainer Gerco Plender gerco96@hotmail.com 06 - 15101738
Leider Kobus Heemskerk kobusheemskerk53@gmail.com 06 - 53189255 

JO19-2 Trainer/Coach Patrick Lindeboom patrick_lindeboom@hotmail.com 06 - 10755363
Scheidsrechter Richard van Rijssen richardvanrijssen@gmail.com 06 - 25136708 

Jeugd onder 17
JO17-1 Trainer/Coach Bert Schut bertschut64@gmail.com 06 - 30355412

Ass.Trainer Vacature
Leider Gert van de Kerk gertvandekerk@hotmail.com 06 - 46092826

JO17-2 Trainer John van Weeghel mvanweeghel4@hotmail.com 06 - 53443764
Leider/Coach Wim Smit wim_smit@kpnmail.nl 06 - 12496889 
Leider Wessel Berghuis fam.w.berghuis@gmail.com 06 - 10659787

M017-1 Trainer/Coach Vacature
Ass.Trainer Vacature
Leidster Vacature

Contactgegevens
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Jeugd onder 15
JO15-1 Trainer/Coach Marco Hoogland marcohoogland@msn.com 06 - 18115078 

Ass. Trainer Cornell Ballk cornell-owios@live.nl 06 - 83408360 
JO15-2 Trainer/Coach Sjaak Veldhoen s.veldhoenmetselwerken@gmail.com 06 - 46032412

Ass. Trainer Mike van't Oever mikevantoever@gmail.com 06 - 34887237
Leider Arjan Wittingen fam.wittingen@live.nl 06 - 51840020

Jeugd onder 13
JO13-1 Trainer/Coach Patrick Bastiaan petrick_bastiaan@hotmail.com 06 - 10780565 

Ass. Trainer Erwin van Norel erwin.van.norel@hetnet.nl 06 - 55825512
Leider Dennis van Es dennis@vanesweb.nl 06 - 22387587

JO13-2 Trainer/Coach Matijs Voorhorst m.voorhorst2@chello.nl 06 - 10033238
Trainer/Coach Pieter van de Streek pietervdstreek@live.nl 06 - 18050342 

Jeugd onder 12
JO12-1 Trainer/Coach Chris vd Poll chrisvdpoll@hotmail.com 06 - 12986912

Trainer Stagiair Arjen Hoogland arjenhoogland4@gmail.com 06 - 38366313
Trainer Stagiair Devin van de Essenburg g.vd.essenburg@chello.nl 06 - 24467768
Leider Albert Wemmenhove albert.8@live.nl 06 - 50288772

Jeugd onder 11
JO11-1 Trainer/Coach Cor-Jan de Jong corjandejong@hotmail.com 06 - 42020077

Leider Vacature
JO11-2 Trainer/Coach Arnold d Vries avries2@heijmans.nl 06 - 15859807 

Leider Wim van Ommen wimvanommen@kpnmail.nl 06 - 10216307
Leider Gerard van Hooren gerardvanhooren@hotmail.com 06 - 38076947

MO11-1 Trainer/Coach Erwin Doornewaard erwin_doornewaard@hotmail.com 06 - 15545124
Ass. Trainer Nienke Fransman tobacco100@hotmail.com 06 - 37166956
Leider Gerrit-Jan van Loo luci-gj@hotmail.com 06 - 81142991
Leider Jeroen van Tongeren jena890@live.nl 06 - 46633923

Jeugd onder 10
JO10-1 Trainer/Coach Mario Karel mario-stef@hotmail.com 06 - 52320837

Leider Wichert van Hooren wichert_van_hooren@hotmail.com 06 - 41344836
JO10-2 Trainer Stagiaire Arjen Hoogland arjenhoogland4@gmail.com 06 - 38366313

Trainer Stagiaire Devin van de Essenburg g.vd.essenburg@chello.nl 06 - 24467768
Leider/Coach Cor Morren oldediek22@hotmail.com 06 - 47645672

JO10-2 Leider/Coach Vacature
Jeugd onder 9
JO9-1 Leider/Coach Wim Visscher wimvisscher@hotmail.com 06 - 20227243

Leider/Coach Jacco van Boven spackspuitbedrijfvanboven@gmail.com 06 - 51921404
JO9-2 Leider/Coach Jacco Schaapman j.schaapman@upcmail.nl 06 - 11308212
Jeugd onder 8
JO8-1 Trainer/Coach Arjan Bruinewoud arjan5bruinewoud@hotmail.com 06 - 29200273

Trainer Helmer Scheffel h.scheffel@hotmail.com 06 - 38198214
Leider Hendri Magré h.magre@salverda.nl 06 - 30015080

JO8-2 Trainer/Coach Bernhard Spronk b.spronk@nunspeet.nl 06 - 46733341
Leider Elbert Spijkerboer elbert.spijkerboer@into.nu 06 - 31975910
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Hoofdbestuur, Jeugdcommissie en Hoofd Jeugopleiding
Zie pagina 4 voor contactgegevens

sponsorcommissie
Contactpersoon Alex Jonker sponsorzaken@owios.nl 06 - 51410401

Kantinecommissie
Contactpersoon Jack van der Meulen jackvandermeulen1@hotmail.com 06 - 22502424

technische commissie
Contactpersoon Jacko van den Bosch a.i. technischezaken@owios.nl 06 - 20423466

Vertrouwenscommissie
Voorzitter Bettie Vaessen bettievaessen@chello.nl 06 - 15477462
Vertrouwenspersoon Rianne Schuurman rianneschuurmanmak@gmail.com 0525 - 630828
Vertrouwenspersoon Harm Uitslag harmhen@live.nl 06 - 27252824

Ledenadministratie
Zie pagina 5 voor contactgegevens

Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om een leider/
trainer of bestuurslid te benaderen. Graag staan we je te 
woord. Wij vinden het belangrijk dat onze leden en ouders 
van jeugdleden, weten wat zij van OWIOS mogen ver- 
wachten en wat OWIOS van hen verwacht in zowel activi-
teiten als in gedrag. 

Bestuur OWIOS

Contactgegevens
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pupillentrainers maandag
Hoofdtrainer pupillen Cor Lokhorst cor-lokhorst@hotmail.com 06 - 45432335
Trainer Erik Jacobs jacobs345@kpnplanet.nl 06 - 51268434
Trainer Bernhard Spronk b.spronk@nunspeet.nl 06 - 46733341
Stagiair-Deltion Niels Barreiro Gerpe nbarreirogerpe2gmail.com 06 - 22872361
Stagiair Nnb
Stagiair Nnb
pupillentrainers woensdag
Hoofdtrainer pupillen Dick Kroon jeugdopleiding@owios.nl 06 - 14484845
Trainer Arjan Bruinewoud arjan5bruinewoud@hotmail.com 06 - 29200273
Trainer Helmer Scheffel h.scheffel@hotmail.com 06 - 38198214
Stagiair-Deltion Niels Barreiro Gerpe nbarreirogerpe2gmail.com 06 - 22872361
Stagiair-Landstede Arjan Hoogland arjenhoogland4@gmail.com 06 - 38366313
Stagiair-Landstede Devin van de Essenburg g.vd.essenburg@chello.nl 06 - 24467768
Trainer Vacature
Trainer Vacature

Keeperstrainer
Jeugdkeepers Jan Dickhof jedickhof@gmail.com 06 - 51190062
Jeugdkeepers Jacco Schaapman j.schaapman@upcmail.nl 06 - 11308212
Jeugdkeepers Vacature

V.O.W. 4:4 combinatie J/mO7 (samenwerkingscombinatie : VSCO - OWIOS - WHC)
Coördinator Dick Kroon jeugdopleiding@owios.nl 06 - 14484845

groentjes Voetbalschool
Trainer Harrie van de Poll harrievandepoll@hotmail.com 06 - 10613490
Trainer Vacature
Coördinator Dick Kroon jeugdopleiding@owios.nl 06 - 14484845

Coördinatoren Jeugd
JO8 - O12 Jacco van Boven spackspuitbedrijfvanboven@gmail.com 06 - 51921404
JO13 - O19 Arnold van 't Oever arnoldendanielle13@gmail.com 06 - 10483099
Jeugd Keepers Jan Dickhof jedickhof@gmail.com 06 - 51190062

Dames- / meisjescommissie
Coördinator Bert Lowijs bertlowijs@kpnmail.nl 06 - 57370599
Coördinator Jan Dickhof jedickhof@gmail.com 06 - 51190062

Wedstrijdsecretariaat
Pupillen Henk Sneller a.i wedstrijdzaken-pupillen@owios.nl 06 - 21354412
Junioren Heim Wolf a.i. wedstrijdzaken-junioren@owios.nl 06 - 51953686
Senioren 1 en 2 Gerrit-Jan Nagelhout wedstrijdzaken-senioren@owios.nl 06 - 10190723
Overige senioren Vacature wedstrijdzaken-senioren@owios.nl

scouting
Algeheel Dick Kroon jeugdopleiding@owios.nl 06 - 14484845
JO8 - O12 Jacco van Boven spackspuitbedrijfvanboven@gmail.com 06 - 51921404
JO13 - O19 Arnold van 't Oever arnoldendanielle13@gmail.com 06 - 10483099
Jeugdkeepers Jacco van den Hul jacco.hilda@kpnmail.nl 0525 - 633636
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(Club)scheidsrechters
De wedstrijden van de lagere seniorenteams 
(cat. B) en junioren- en pupillenteams worden 
door clubscheidsrechters geleid. De vereniging 
heeft daarvoor een aantal clubscheidsrechters 
beschikbaar. Dit aantal is te weinig. Dus mocht je 
belangstelling hebben om scheidsrechter te worden, 
neem dan contact op met het Hoofdbestuur of de 
Jeugdcommissie. Om ook de jeugd al in een vroeg 
stadium bij OWIOS te betrekken is het streven de 
wedstrijden van de JO7 t/m JO12 te laten leiden 
door eigen jeugdspelers. Bij de JO7 t/m JO10 
hebben we niet meer te maken met scheidsre-
chters, maar met spelbegeleiders. De spelbege-
leider staat niet in maar langs het veld en neemt 
bij het onjuist toepassen van de spelregels een 
beslissing en legt de spelregels uit. Als het nodig 
is mag de spelbegeleider wel het veld in bewegen. 
Mocht u als toeschouwer langs de lijn staan en de 
scheids- rechter/spelbegeleider neemt in uw ogen 
een onjuiste beslissing, maak dit dan niet in woord 
en gebaar kenbaar, maar besef dat iedereen fouten 
maakt en dat ook hij/zij voor zijn/haar plezier zijn/
haar vrije tijd voor u, uw zoon/dochter opoffert. Ook 
bij uitwedstrijden gedragen we ons ten opzichte van 
de scheidsrechter/spelbegeleider.

afmelden
We gaan ervan uit dat je, zoveel als mogelijk is, wilt 
voetballen. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen 
dat je niet kunt of dat je ziek bent. Wanneer een 
speler is verhinderd, wordt de leider daarvan op de 
hoogte gesteld. Doe dit tijdig, dan heeft de leider 
nog de mogelijkheid om voor vervanging te zorgen. 
Wanneer je zo maar wegblijft voor een wedstrijd 
betekent dat automatisch dat je de eerstvolgende 
wedstrijd een extra reservebeurt hebt. Aangezien 
de vakanties tegenwoordig meer verspreid over 
het jaar voorkomen, is het steeds lastiger om in 
deze perioden de teams compleet te krijgen. De 
KNVB geeft in een aantal gevallen de mogelijkheid 
om uitstel of verplaatsing aan te vragen. Hiervoor 
is het wel nodig dat we tijdig op de hoogte zijn wie 
wanneer met vakantie is. Informeer je leider hierover, 
hoe eerder hoe beter.

Kleedkamers
De kleedkamers dienen altijd netjes en opgeruimd 
achtergelaten te worden. Dit geldt voor zowel de 
thuis- als de uitwedstrijden en bij trainingen. Je bent 
te gast bij een vereniging, dus gedraag je daar ook 
naar! 

Kunstgras
Sinds 2016 heeft sportpark Bovenmolen de 
beschikking over een kunstgras voetbalveld. Dit 
veld is eigendom van de Stichting Exploitatie Sport-
accommodaties Oldebroek (SESO) en OWIOS is 
hier (hoofd)gebruiker van. Het kunstgrasveld wordt 
voor de uitoefening van de sportactiviteiten ter 
beschikking gesteld aan OWIOS. Met de aanleg 
van dit kunstgras voetbalveld kunnen we met name 
onze trainingsfaciliteiten flink verhogen en zullen er 
door overvloedige regenval minder vaak trainingen 
en/of wedstrijden afgelast moeten worden.Om het 
kunstgras voetbalveld in de juiste conditie te houden, 
zodat we ook de komende jaren hier met plezier op 
kunnen sporten, gelden de volgende regels:
• voeten vegen
• niet met stalen noppen op het veld
• niet met glaswerk of op het veld
• niet met kauwgom op het veld
• geen vuil op het veld 
• geen consumpties op het veld nuttigen
• verboden te roken
• bij sneeuw en ijs het veld niet betreden
• bij opdooi het veld niet betreden
• goals dienen na afloop training van het veld 

worden gehaald en op de opstelplaats te worden 
geplaatst

• goals niet slepen over het veld. Til ze op en 
gebruik de wielen achter de goals.

afgelastingen
Voetbal is een buitensport, dat betekent dat we 
afhankelijk zijn van het weer. Zeker in de herfst 
en de winter kan het voorkomen dat wedstrijden 
worden afgelast, omdat de conditie van de velden 
het spelen van wedstrijden niet toelaat. Wanneer 
alle wedstrijden in district Oost zijn afgelast, wordt dit 
aangegeven op NOS teletekstpagina 603. Daarnaast 
worden de afgelastingen van competitie- en beker-
wedstrijden zoveel als mogelijk vermeld op onze 
website www.owios.nl (onder OWIOS.nl > wedstrijd 
> programma) en is op voetbal.nl en de wed- 
strijdzakenapp ook direct te zien als een beker- of 
competitiewedstrijd is afgelast. Tevens gaat er een 
geautomatiseerd twitterbericht uit als een thuiswed-
strijd is afgelast.
Een van de taken van de jeugdleiders is het bij 
afgelasten van een wedstrijd de spelers daarover 
te informeren. Wanneer de trainingen zijn afgelast, 
word je hierover door de leider of trainer van het 
team geïnformeerd.

Voetbalzaken
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toernooien
De maanden mei en juni zijn traditioneel de toer- 
nooimaanden. In principe zullen alle jeugdteams 
deelnemen aan toernooien. Het aantal toernooien 
is niet voor alle teams gelijk. Het spelen van een 
toernooi is ook afhankelijk van het al dan niet 
ontvangen van een uitnodiging van de orga- 
niserende vereniging (hieraan kun je zelf een 
steentje bijdragen door je tijdens toernooien en 
wedstrijden altijd zo sportief mogelijk te gedragen). 
OWIOS kent ook thuistoernooien, zoals het Willem 
van de Kamp Toernooi, Veteranentoernooi, Thijs 
Brink-toernooi, Vriendentoernooi en het Hutspot-
toernooi. Er wordt geprobeerd om voor alle teams 
een thuistoernooi te organiseren. De leden van de 
toernooicommissie verzetten hiervoor erg veel werk 
en kunnen dus alle hulp gebruiken!

Categorie a en b
Voor seizoen 19/20 geldt voor de cat. A de volgende 
indeling:
• Mannen veldvoetbal standaard Tweede divisie 

tot en met de vijfde klasse.
• Mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en 

met de reserve derde klasse.
• Vrouwen veldvoetbal Eredivisie vrouwen tot en 

met derde klasse.
• JO19 tot en met JO13 Eredivisie tot en met de 

Hoofdklasse.

Voor seizoen 19/20 geldt voor de cat. B de volgende 
indeling: 
• de teams die spelen in de overige klassen, 

inclusief alle meiden junioren/pupillen die 
uitkomen in de meidencompetitie.

Wedstrijd verplaatsen
Wanneer een team een wedstrijd niet kan spelen op 
een bepaalde datum dan is het mogelijk de wedstrijd 
vooruit te spelen. Dit kan alleen in overleg met de 
tegenstander en beide zullen akkoord moeten gaan 
met de alternatieve wedstrijddatum. Deze wijziging 
kan de wedstrijdsecretaris regelen via Sportlink. 
Wedstrijden verplaatsen gaat altijd via de wedstrijd-
secretaris en niet op eigen initiatief.
Wedstrijden in de cat. B hoeven niet strikt gesteld 
“vooruit” gespeeld te worden, maar mogen ook 
worden verplaatst naar een latere datum. De 
wedstrijd moet dan wel binnen een maand na 
de oorspronkelijke datum gespeeld worden. Ook 
hiervoor geldt dat beide clubs hun akkoord moeten 
geven. Deze wedstrijden moeten altijd midweeks 
plaatsvinden. Geef de nieuwe datum altijd door 

vóór de oorspronkelijke datum. Het verplaatsen 
van geplande wedstrijden naar ingeplande inhaal-
weekenden is niet mogelijk. De KNVB gebruikt deze 
weekenden zelf voor eerder afgelaste/uitgestelde 
wedstrijden, wedstrijden van nieuwe teams of beker-
wedstrijden.

snipperdag aanvragen
Alle teams die uitkomen in de cat. B kunnen tijdens 
het seizoen tussen 1 september en het 1e volle 
weekend van maart éénmaal een snipperdag 
(voorheen baaldag) opnemen. Dit houdt in dat er een 
geplande wedstrijd op de aangevraagde datum uit 
het programma gehaald wordt en dat de KNVB deze 
op een ander moment in zal plannen. Vaak gebeurt 
dit in een gepland inhaalweekend. In de na- en 
voorjaarsreeks van het jeugdvoetbal geldt dat er één 
snipperdag per reeks kan worden opgenomen. Een 
snipperdag kan tot uiterlijk dinsdag 12.00 uur vòòr 
het betreffende speelweekend worden aangevraagd. 
De KNVB zal de aanvraag beoordelen en bij akkoord 
worden de verenigingen en eventueel de official 
via de CV32 (wedstrijdwijzigingen) op de hoogte 
gebracht. Let op! Voor bekerwedstrijden is het niet 
mogelijk een snipperdag op te nemen.

eenzijdig aanvangstijd wijzigen
Verenigingen kunnen tot 8 dagen voor de wedstrijd 
de aanvangstijd aanpassen zonder overleg met de 
tegenstander. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met de wedstrijdsecretaris waaronder je 
elftal valt.

tijdstraf
De KNVB heeft voor cat. B de zogenaamde tijdstraf 
ingevoerd. Deze straf krijg je bij een gele kaart. De 
scheidsrechter is verplicht deze tijdstrafregeling toe 
te passen. De tijdstraf kan niet worden opgelegd aan 
elftallen die uitkomen in cat. A (zie pag. 10 voor wie 
tot cat. A behoren). De tijdstraf duurt 10 minuten. 
Voor alle pupillen geldt een tijdstraf van 5 minuten.

Ouders en supporters
Van ouders van OWIOS-jeugdspelers verwachten wij 
een positieve belangstelling en ondersteuning van 
uw kind. Ondersteun uw kind met aanmoedigingen. 
Dwing ze nooit om uw ambities waar te maken. 
Help uw kinderen vertrouwen te krijgen. Leer ze dat 
groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als 
een overwinning. Leer ze een sportieve houding 
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ten opzichte van de eigen spelers en begeleiding, 
net zoals de spelers, ouders en begeleiders van de 
tegenstanders. Applaudisseer voor goed spel, zowel 
van uw kinderen als die van de tegenstander.

Respecteer beslissingen van de leiding van uw 
team. Kritiek geven mag, echter wel op een gepaste 
manier en op het juiste moment. 

Trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in 
twijfel. Laat het coachen over aan de trainers en 
leiders. Voor ouders houdt dit niet in dat er geen 
commentaar mag worden gegeven. Maak er een 
gewoonte van om als er iets mis gaat dit onder vier 
ogen met de leider, trainer of hoofd jeugdopleiding 
te bespreken of maak een afspraak met één van 
de leden van de jeugdcommissie. We leren graag 
van onze fouten om het voetbal bij OWIOS verder 
te verbeteren! Bij uitwedstrijden wordt een beroep 
gedaan op de ouders om te rijden. Eventueel wordt 
hiervoor door de leider(s) en/of trainer een rijschema 
opgesteld.

Kleding
OWIOS speelt in een tenue van het merk MUTA. Alle 
jeugdelftallen zijn voorzien van tenues en trainings- 
pakken, mede mogelijk gemaakt door jeugdhoofd-
sponsor Rabobank. Afhankelijk als er een sponsor 
voor een elftal is krijgen de spelers de beschikking 
over een tas. De kleding wordt aan het begin van het 
seizoen op de startdag uitgereikt aan de leiders en 
trainers. Deze moeten vervolgens aan het einde van 
het seizoen weer worden ingeleverd bij de kleding-
commissie door de leiders en trainers. Deze kleding 
moet schoon en heel worden ingeleverd. Indien er 
schade is aan de kleding wordt dit op de desbe-
treffende speler verhaald. Kleding en tassen van 
OWIOS mogen alleen gebruikt worden bij activiteiten 
van OWIOS.

Webshop
De kledinglijn, inclusief wedstrijd-, trainings-, vrije- 
tijdskleding en andere accessoires zijn verkrijgbaar 
in de webshop op de website van OWIOS. Kijk snel 
op www.owios.nl voor alle beschikbare artikelen.

Clubkleuren OWiOs
Shirt  = groen
Broek  = wit
Kousen  = groen

OWIOS zorgt voor de kleding die op zaterdag 
gedragen zal worden. Ook krijgt ieder lid die speelt 
in de JO8 t/m JO11 een rugtas in bruikleen. Zo 
willen wij als voetbalvereniging ervoor zorgen dat de 
kinderen veilig over straat kunnen. 

Spelers dienen tijdens wedstrijden verplicht met 
scheenbeschermers te spelen. Deze verplichting is 
opgelegd door de KNVB. Voor schoeisel adviseren 
wij, om je te laten voorlichten bij een sportzaak of 
eventueel bij medespel(st)ers en/of ouders.

Het advies is om tijdens trainingen op het veld 
voetbalschoenen te dragen. Voor de trainingskleding 
gelden geen specifieke voorschriften. Het dragen 
van scheenbeschermers is bij trainingen echter wel 
aanbevolen. 

gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden verzameld in een 
kast in het wedstrijdsecretariaat. Indien je spullen 
kwijt bent of vergeten bent dan kun je je melden bij je 
trainer en hij/zij kan je toegang geven tot de kast van 
de gevonden voorwerpen. Twee keer in het jaar, in 
december en juni, wordt er nog een oproep gedaan 
dat niet alle gevonden spullen zijn afgehaald. Deze 
zullen vervolgens nogmaals worden uitgestald in 
het wedstrijdsecretariaat. Daarna, vanaf 1 januari 
en vanaf 1 juli, zullen de spullen aan een goed doel 
geschonken worden.

Verzorging
Ieder (jeugd)lid kan gebruik maken van de 
verzorging bij OWIOS. Laat je leider een afspraak 
maken bij Mark Polinder (zie pag. 12 voor contactge-
gevens).
Richtlijnen voor spelers: 
• Jeugdspelers kunnen na afspraak vanaf 18.15 

uur langskomen in de verzorgingsruimte. Bij de 
eerste keer wordt het op prijs gesteld dat een 
trainer, leider of ouder meekomt.

• Senioren dienen blessures direct te melden 
aan de verzorgers en kunnen langskomen op 
dinsdag en donderdag (tijdens trainingsavonden 
van het 1e) vanaf 19.30 uur in de verzorgings-
ruimte.

• Spelers dienen zich te houden aan afspraken 
welke met de verzorgers zijn gemaakt.

• Spelers dienen verplicht met scheenbes-
chermers te spelen (bij trainingen aanbevolen).

• In overleg met de verzorgers kan er gebruik 
gemaakt worden van de fitnessruimte.

aan de zijde van de verzorgings- en  fitnessruimte hangt aan de buitenmuur de Automatische Externe Defibrillator (AED).
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Verzekering vrijwilligersorganisaties gemeente Oldebroek
De vrijwilligers in de gemeente Oldebroek zijn verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Naast de aansprakelijkheidsverzekering en de ongeval-
lenverzekering zitten ook rechtsbijstandsverzekering, bestuurdersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen 
en Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen in het pakket. Wil een vrijwilliger een beroep doen op 
de verzekering, dan kan hij/zij een schadeformulier opvragen. Digitaal kan dat via www.welzijnswerkolde-
broek.nl (tabblad vrijwilligersverzekering) of neemt u contact op met het Sociaal Cultureel Werk, telefoon 
06-21575937 of stuur een mail naar: j.neevel@oldebroek.nl.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering KNVb 
Ten behoeve van de KNVB en de aangesloten leden. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de 
verzekerden voor schade (letsel- en zaakschade, inclusief gevolgschade), waar ook ter wereld toegebracht 
aan derden. Wie zijn verzekerd:
• De KNVB met zijn districten.
• Het bestuur van de KNVB en de besturen van de districten.
• De door de KNVB toegelaten verenigingen en haar bestuurders.
• Personen die bij de KNVB als leden zijn geregistreerd en waarvoor contributie wordt betaald.
• Vrijwilligers (niet-leden), gedurende de tijd dat zij werkzaamheden verrichten ten behoeve van  

verzekerden.
• Personen die deelnemen aan door de KNVB georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden, bedrijfs- en 

zomeravondwedstrijden e.d..
• Functionarissen in dienst van de KNVB, zijn districten en/of de door de KNVB toegelaten verenigingen/

stichtingen, zoals consuls, (assistent-)scheidsrechters e.d..
• De UEFA of de FIFA als (mede)organisator van voetbalevenementen binnen Nederland.

Collectieve ongevallenverzekering KNVb
Wie zijn verzekerd:
• Geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals senioren, junioren en pupillen, 

(assistent-)scheidsrechters, consuls, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers enzovoort.
• Vrijwilligers (niet-leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten, zonder dat sprake is 

van werkzaamheden/diensten in het kader van een door betrokkenen aanvaarde, structurele functie.
• Niet-leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde school-

voetbalwedstrijden en bedrijfs- en zomeravondwedstrijden, e.d. (met dien verstande dat het altijd aan 
voetbal gelieerde evenementen zijn).

• Niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van een vereniging, gericht op ledenwerving. Een 
en ander onder de voorwaarde dat de vereniging de NAW-gegevens van deze personen heeft  
geregistreerd.

Wanneer geldig:
• Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige 

activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en 
cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enzovoort.

• Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder onder-
brekingen; het middel van vervoer speelt geen rol, dus ook motorrijden en het vliegrisico is gedekt. 

• (Assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door de 
COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en trainingen.

Verzekeringen
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maandag Veld 5 Kunstgras trainingsveld
Tijd 5A 5B 6A 6B A B C D

17:30 - 17:45 Keepers
jeugd
Jeugd17:45 - 18:00

18:00 - 18:15 JO8-1
JO8-2
JO9-1
JO9-2

JO10-1
JO10-2
JO11-1
JO11-2

MO11-1 MO17-1 JO12-1

18:15 - 18:30

18:30 - 18:45

18:45 - 19:00

19:00 - 19:15

19:15 - 19:30

19:30 - 19:45 JO19-1 VR 1 JO17-1 JO19-2 JO17-2

19:45 - 20:00 JO17-1

20:00 - 20:15

20:15 - 20:30

20:30 - 20:45

20:45 - 21:00

21:00 - 21:15

Dinsdag Veld 5 Kunstgras trainingsveld
Tijd 5A 5B 6A 6B A B C D

18:00 - 18:15 JO15-1 JO15-2 JO13-2 JO13-1

18:15 - 18:30

18:30 - 18:45

18:45 - 19:00

19:00 - 19:15

19:15 - 19:30

19:30 - 19:45 OWIOS 2 OWIOS 1

19:45 - 20:00

20:00 - 20:15

20:15 - 20:30

20:30 - 20:45

20:45 - 21:00

21:00 - 21:15

Woensdag Veld 5 Kunstgras trainingsveld
Tijd 5A 5B 6A 6B A B C D

16:00 - 16:15 JO8-1 
JO8-2
JO9-1
JO9-2

16:15 - 16:30

16:30 - 16:45

16:45 - 17:00

17:00 - 17:15 JO10-1
JO10-2
JO11-1
JO11-2

17:15 - 17:30

17:30 - 17:45

17:45 - 18:00

trainingsschema / kleedkamerindeling
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18:00 - 18:15 MO11-1

18:15 - 18:30 JO12-1

18:30 - 18:45

18:45 - 19:00

19:00 - 19:15

19:15 - 19:30 JO17-2

19:30 - 19:45 JO17-1 JO19-1 JO19-2 Lagere 
senioren19:45 - 20:00

20:00 - 20:15

20:15 - 20:30

20:30 - 20:45

20:45 - 21:00

21:00 - 21:15

Donderdag Veld 5 Kunstgras trainingsveld
Tijd 5A 5B 6A 6B A B C D

18:00 - 18:15 JO13-2 JO13-1 JO15-1 JO15-2

18:15 - 18:30

18:30 - 18:45

18:45 - 19:00 Talenten
training 
O15 - O1919:00 - 19:15

19:15 - 19:30 VR 1 MO17-1

19:30 - 19:45 OWIOS 1 OWIOS 2 Lagere senioren

19:45 - 20:00 OWIOS 1

20:00 - 20:15

20:15 - 20:30

20:30 - 20:45

20:45 - 21:00

21:00 - 21:15

Zaterdag Veld 5 Kunstgras trainingsveld
Tijd 5A 5B 6A 6B A B C D

10:00 - 11:00 Groentjes

maandag / Woensdag Kleedkamer
JO8-1, JO8-2, JO9-2 1

JO9-1, JO10-1, JO10-2 6

JO11-1, JO11-2 7

JO12-1 5

MO11-1 3

MO17-1 6

JO17-1 4

JO17-2 8

JO19-1 1

JO19-2 5

VR 1 3

Lagere senioren 7

Trainers Scheidsrechters

Woensdag Kleedkamer
Lagere senioren 6

Dinsdag / Donderdag Kleedkamer
JO13-1 8

JO13-2 4

JO15-1 1

JO15-2 2

OWIOS 1 3

OWIOS 2 7

Lagere senioren 2

Trainers Scheidsrechters

Donderdag Kleedkamer
VR 1 5

MO17-1 6
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Ster-sponsoren:
• Autoschade Dickhof
• BDU Veluweland
•   Boeve & van Dorp Administratie en Advies
• EMTE Supermarkten
• Horecagroothandel Brouwer B.V.
• Jacko Fijn Techniek B.V.
• Karssen Sport & Fashion
• Landbouwmech.bedrijf Van Rijssen
• Notariaat Kremer
• Poort 5
• Prins Bouw B.V.
• Reclamestudio van Olst
• Unie Techniek V.O.F.
• Van de Grijp Infra
• Vrijzon B.V.
• W. van Boven Bouwbedrijf
• Zuiderzee Café

Plus-sponsoren:
• Fa. J. v.d. Bosch
• Bureau Hanze
• IJslander B.V.
• ING Bank 
• KRC Van Elderen Accountants
•  Mercedes Demontage Van Schoten
• Pleiter Makelaars & Taxateurs
• Van de Brug Int. Tanktransport
• Van Motman Metaal
• Schootbrugge Mannenmode

Sponsoren:
• Acquest V.O.F.
• Aral Lasservice
• Autorijschool Perspectief
• Autoschade Jansen Wezep
• B.D.E. Personeelsdiensten
• Bakker Tuinen
• BBG B.V.
• Boni Oldebroek
• Coelenhage B.V.

• Companjen Constructies B.V.
• D’ Olde Dreiput
• Dickhof Mode
• ESG Accountancy
• FriX CrossFysiotherapie Elburg
• G. van de Streek Multidiensten
• Gigo Dijkman
• Handelsonderneming Thijs Stoel
•  Handelsonderneming Veluwenkamp
• Heicom
• Het Veluws Keukenhuis
• JvW Spuit & Stucwerk
• Keukenspecialist Elburg
•  Klein & Uitslag Assurantie- en Hypotheekadvies
• Koele Home Design
• Kokki’s Café
•  Maatschap Fysiotherapie Louwen-Muilwijk
• Machine Verhuur Oosterwolde 
•  Makelaars- en Assurantiekantoor  

De Boer
• Metselbedrijf van Veen B.V.
• Perfect Wonen Wezep
• R.A.C. Reclame Elburg
•  REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V.
• Schildersbedrijf Mendel V.O.F.
• Schildersbedrijf Witteveen 
• Spronk Infra B.V.
• Timmerwerken van ‘t Hof
• Tromp Tafels
• Uitzendbureau Actief
• VOF Arie Jonker Buurtsuper
• Van Asselt Dinerservice
•  Veldkamp Witgoed & Keukenapparatuur
• Visscher Assurantiën B.V.
• Visscher Autotechniek
• Web by Step
• Praxis Wezep
• VOPAS Personeel & Salaris

SPONSOREN VAN OWIOSHoofdsponsoren

jeugdHoofdsponsor

goud-sponsoren

brons-sponsoren

zilver-sponsoren

platina-sponsoren

plattegrond sportpark
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infra & recycling

Van Werven
wenst OWIOS
een sportief
seizoen!

Van Werven
wenst OWIOS
een sportief

infra & recyclinginfra & recycling

vanwervenkleding.nl


