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DVOL bestaat al sinds 1931 en sinds die tijd staat sport en plezier bij ons voorop. Want

lekker bewegen en veel lol hebben, is het allerbelangrijkste! DVOL is een plek waar

iedere dag veel gebeurt en waarmee we allemaal verbonden zijn. Zo zijn er veel

vrijwilligers die helpen bij de trainingen, commissies die zorgen voor de bemensing van

de kantine of dat iedereen in een tenue van DVOL kan spelen. 

Aan het begin van een nieuw seizoen kunnen er veel vragen zijn. We proberen in dit

boekje zoveel mogelijk informatie te geven over verschillende onderwerpen; van onze

vrijwilligerstaken tot een jaarkalender en van ons jeugdbeleid tot de verschillende

commissies. 

Lid zijn van een voetbalclub betekent meer dan weten op welk veld je aanwezig moet

zijn voor de training of de wedstrijd. Van iedereen, ook van de ouders, wordt een kleine

inspanning verwacht. Vele handen maken licht werk. Zo houden we samen de club

draaiende. 

Dit informatieboekje zorgt ervoor dat je goed op de hoogte bent van het reilen en zeilen

binnen de club. Mocht je toch nog vragen hebben die hier niet beschreven staan, zijn we

natuurlijk altijd bereid deze te beantwoorden. 

Namens dagelijks bestuur, met sportieve groet,

Stef de Grood - Voorzitter

Nasroel Bhoelan - Secretaris

Rick van der Kemp - Penningmeester

Wat leuk dat je (ook) dit seizoen bij onze club voetbalt! 

PAGINA 2
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- Start reguliere competitie

(24 sep)

- Kledingruilmoment 

 

- Kledingruilmoment

- Herfstvakantie: geen

trainingen (22 t/m 30 okt)

VRIJ!

- ALV 

- Kledingruilmoment

- Kerstbingo 

- Oliebollenactie

- Kerstvakantie en winterstop

(24 dec t/m 8 jan)

N O V E M B E R

A U G U S T U S O K T O B E RS E P T E M B E R

D E C E M B E R J A N U A R I

Kalender
Bij DVOL is altijd wel iets te doen. Om je alvast een beeld te geven van de verschillende

activiteiten, hebben we een overzicht gemaakt. Zo kun je alvast rekening houden met

verschillende dingen. Niet alles staat erin, er is namelijk ook altijd ruimte voor spontane

activiteiten. 
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- Start competitie 2e en 3e

divisie (20 aug)

- Start van het voetbalseizoen

met een kick off voor de jeugd

(27 aug)

- Start competitie hoofdklasse

mannen (27 aug)

- Start trainingen (29 aug)

- Eerste kledingruilmoment

(30 aug)

- Nieuwjaarsborrel

- Eerste termijn contributie

- Open zaterdag Nijmeegse

middelbare scholen

HUPHOLLAND

- Start WK (20 nov)



- Moederdagactie

- Meivakantie – geen

trainingen (29 apr t/m 7 mei)

- Voorjaarsvakantie – geen

trainingen (18 t/m 26 feb)

- Kledingruilmoment

- Tweede termijn contributie

- Kledingruilmoment

- Koningsdag (27 apr)

- Start meivakantie (22 t/m 30

apr)

M E I

F E B R U A R I A P R I LM A A R T

J U N I J U L I

PAGINA 5

Materialen inleveren

Kleding inleveren

- Afsluiting seizoen met

toernooi voor de jeugd

- Zomervakantie (15 jul t/m 27

aug) 

- Teamindeling voor nieuwe

seizoen bekend

LEUK!

FIJNE
VAKANTIE!



Instroom of eigen team?
De jongste kinderen vanaf 5 jaar beginnen in

de instroomgroep, waarin ze spelenderwijs

kennismaken met voetbal als sport, hun

balgevoel en techniek ontwikkelen en hun

eerste partijtjes spelen. De kinderen vanaf 6

jaar mogen kiezen of zij nog een jaartje in de

instroomgroep blijven of dat ze doorstromen

naar een team. Vanuit de instroomgroep stellen

we de eerste teams samen. Een mooie manier

om in een bekende en vertrouwde omgeving te

starten met de eerste echte competitie.

Oudere kinderen die voor het eerst bij ons

komen voetballen, kunnen altijd meetrainen.

We trainen namelijk per jaarlaag op hetzelfde

moment, waardoor we altijd wel extra spelers

kunnen opvangen. Het is niet altijd mogelijk om

ook meteen competitie te spelen. Zodra er plek

is in een team om mee te doen met

wedstrijden, wordt dat direct geregeld. Of,

wanneer er voldoende spelers zijn, wordt er op

momenten dat dit kan, een nieuw team

geformeerd en ingeschreven bij de KNVB. 

Je hebt jouw kind dit seizoen voor het eerst

aangemeld bij DVOL om te gaan voetballen.

Leuk! Maar wat staat je nu eigenlijk te

wachten? In dit hoofdstuk lees je op welke

manier je onderdeel wordt van onze club en

van een team. 

Kennismakingstrainingen
Ben je helemaal nieuw, dan start alles met drie

kennismakingstrainingen. Die krijg je van

DVOL aangeboden zodat je kind kan

kennismaken met voetbal, met de club en de

trainers. Na deze drie trainingen beslis je of je

kind echt lid wordt of dat wellicht een andere

sport beter past. Eenmaal lid van DVOL, dan

hoor je vanaf dat moment bij de club!

Bij voetbal gaat het erom dat je met plezier

kunt sporten. Je hoeft niet in een professioneel

tenue te verschijnen, draag makkelijke

sportkleding en kies voor voetbalschoenen die

geschikt zijn voor kunstgras. Sokken en

scheenbeschermers zorgen voor de nodige

bescherming. Denk ook aan een eigen bidon

zodat je kind kan drinken tijdens en na de

training.

Voor het
eerst voetballen
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De trainingsvelden
Het belangrijkste is dat je weet waar je moet

zijn voor de training, op welk veld en bij wie je

je kunt melden. Kinderen die beginnen in de

instroom, krijgen deze informatie per e-mail van

onze verenigingsmanager. Kinderen die starten

in een regulier JO-team (Jeugd Onder…) of

MO-team (Meiden Onder…) krijgen informatie

over de trainingen en tijden van de coach. Zo

weet je aan het begin van elk seizoen op welk

veld je moet zijn en waar je kind met de andere

kinderen samenkomt.

Kleding
Alle spelers van DVOL krijgen ieder jaar een

trainingspak en een wedstrijdtenue ter

beschikking. Het eerste paar sokken krijg je

van ons! Aan het begin van het seizoen kunnen

de teamouders/ leiders de kleding ophalen om

aan het eind van het seizoen weer in te

leveren. We verwachten dus dat je er netjes

mee omgaat, de spelers van het volgende

seizoen willen er ook graag in sporten!



Het team

Je kind maakt deel uit van een team, en dat

brengt verantwoordelijkheid met zich mee.

Iedereen die betrokken is bij het team heeft

zijn eigen taken, van (de ouders van)

jeugdige spelers tot coaches. 

Alle teams krijgen de kans twee keer in de

week te trainen. De instroomgroep traint één

keer per week. De oudere kinderen trainen

op maandag en woensdag of op dinsdag en

donderdag en spelen op zaterdagochtend

de competitiewedstrijden. 

Er zijn verschillende rollen binnen de teams,

zoals:

Coach/ trainer
Deze rol spreekt voor zich. De coach

verzorgt de trainingen en houdt het team en

de ouders op de hoogte van de tijden en

locaties. DVOL heeft verschillende

opleidings- en trainingsmogelijkheden om je

te ontwikkelen als trainer.

Teamouder/leider
 De teamleider verzorgt alles rondom de

wedstrijden, de wedstrijdtenues, het

verzamelen voor de wedstrijden en het

vervoer van de kinderen.

Spelbegeleider 
De spelbegeleider houdt tijdens de wedstrijden

van de jeugd in de gaten of het spel tijdens de

wedstrijd leuk verloopt. Je kunt er als ouders van

een team voor kiezen om één iemand de rol van

spelbegeleider te geven of onderling te rouleren.

Scheidsrechter
Vanaf de JO en MO13 gaan spelers op een groot

veld spelen. Daar hoort ook een scheidsrechter

bij. Het thuisteam regelt de scheidsrechter. En

omdat we niet heel veel scheidsrechters in de

aanbieding hebben, is het erg fijn wanneer een

vader of moeder kan (of wil leren) fluiten. Is er

echt niemand beschikbaar? Dan kun je hulp

inroepen via de wedstrijdcommissie. 

Lijnrechter/ vlagger
Omdat er vanaf de JO en MO13 op een heel veld

wordt gespeeld, zijn er ook altijd twee lijnrechters/

vlaggers nodig. De afspraak is dat zowel het

thuisteam als het uitteam één lijnrechter

aanlevert. En omdat buitenspel tegenwoordig

echt niet meer alleen een ‘mannending’ is, wordt

deze taak bij de ouders neergelegd. 
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Spelers 
Samen vorm je het team, samen speel je het

leukst. We verwachten een sportieve en actieve

houding van onze spelers.

Ouders 
Ouders zorgen ervoor dat de kinderen alle

benodigdheden hebben om te spelen, ze zijn de

verzorgers, maar ook de supporters langs de lijn.

We verwachten van de ouders een gezonde mate

van support, die de trainer en het team niet in de

weg staat tijdens de wedstrijd of training.

Er is ook een rol die over alle teams heen een

coördinerende rol heeft: de jaarlaagcoördinator.

De jaarlaagcoördinator weet wat er speelt er in de

teams, heeft korte lijn met de trainer en levert

input aan de Technische Commissie Jeugd voor

de indeling van teams. Zo helpt hij of zij met het

gelijkwaardig indelen van teams waar goed

onderling contact en gelijke kansen uitgangspunt

voor zijn. Een jaarlaagcoördinator is ook het

eerste aanspreekpunt voor ouders. 



De cultuur
van de club

DVOL bestaat al sinds 1931 en is Door Vrienden Opgericht in Lent. We hebben

een lange geschiedenis: vanaf het eerste moment dat acht vrienden aan de

Spoordijk hun plan een voetbalclub op te richten uitvoerden, tot de hedendaagse

club die is uitgegroeid tot een sportieve plek midden in de nieuwbouw in Lent. Al

die tijd is er één ding centraal blijven staan: de gemoedelijke sfeer die alle leden

verbindt door samen te sporten. Deze goede sfeer komt vooral tot uiting in de

teams, maar ook onder de ouders die op zaterdag gemoedelijk langs de lijn

staan. Of de gezinnen die in het weekend naar een wedstrijd van de selectie

komen kijken om ze samen aan te moedigen.

Wanneer je bij DVOL voetbalt (of wanneer je kind dat doet), ben je lid van een

vereniging. Dat betekent dat je deel uitmaakt van de club, dat je uitgenodigd

wordt voor ledenvergaderingen en dat je invloed hebt op het reilen en zeilen van

de club. 

Tegelijkertijd zijn er ook initiatieven waar jij als lid gebruik van kunt maken. Zo zijn

er initiatieven van sponsors of kun je aan diverse trainingen en opleidingen

meedoen die vanuit de club en/ of de KNVB worden gegeven. 

Bij DVOL draagt iedereen zijn steentje bij. Dat komt terug in de afspraken die we

hebben gemaakt door van iedereen een kleine vrijwillige inspanning te vragen.

En in de gedragsregels die we hebben opgesteld en waarvan we verwachten dat

iedereen, van groot tot klein, zich er aan houdt. Want samen houden we de club

draaiende en houden we de sfeer goed. 
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Respectvolle omgang:
gedragscodes en
vertrouwenspersoon

Natuurlijk staat het sporten centraal: voetbal is immers de sport waar je voor gekozen hebt. Binnen

DVOL vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en plezier heeft. Daarom hebben we

een aantal gedragsregels opgesteld. Voor de jeugdteams zijn deze als volgt omschreven:

We hechten grote waarde aan een respectvolle

omgang met elkaar. Onze volledige gedragscode

is dan ook te vinden op onze website. Daarnaast

zijn alle trainers in het bezit van een Verklaring

Omtrent Gedrag (VOG). En mochten er ondanks

alle afspraken toch incidenten voordoen omtrent

ongewenst gedrag, dan heeft DVOL een eigen

vertrouwenspersoon. 

We komen op tijd

Als de training begint, geven we elkaar een high five of elleboog

Als de trainer iets uitlegt, is iedereen stil

Je bent verantwoordelijk voor wat je doet

We ruimen samen op

We luisteren naar elkaar 

We zijn positief en hebben respect voor elkaar
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DVOL is een voetbalclub waar plezier en

prestatie hand in hand gaan en waar iedereen

op zijn of haar niveau de best passende

ontwikkeling doormaakt. En, de jeugd heeft de

toekomst… Dus zetten we ook in op

doorstroming naar onze eigen seniorenteams

zodat we over 10 jaar nog steeds op zondag

mooie wedstrijden kunnen zien!  

Hoe we dat doen? We zien de

voetbalbegeleiding van de jeugd als een

leerproces: we leren de spelers individueel en

als groep wat er speltechnisch en qua normen

en waarden nodig is om sportieve prestaties te

leveren. We vinden het daarbij belangrijk dat

jeugdspelers zelf gemotiveerd blijven om te

spelen en het spelplezier vasthouden.

Daarnaast organiseren we minimaal twee

voetbaltechnische (neven)activiteiten per

seizoen voor alle jeugdleden. 

Ook begeleiden we trainers en

jaarlaagcoördinatoren om samen een sfeer te

creëren en te behouden waar plezier en

prestatie elkaar niet bijten, maar juist

versterken. Daarnaast betrekken we ouders en

leiders actief via informatieavonden. We willen

minimaal twee keer per jaar kennis en ervaring

met elkaar kunnen uitwisselen. 

Voor de oudere jeugd zijn we serieus bezig

met begeleiding richting de seniorenteams,

helemaal tot aan DVOL1 en DVOL2. Ook

daar kijken we waar de spelers en speelsters

het beste tot hun recht komen. 

Meiden en
vrouwenvoetbal 
We vinden het belangrijk om extra aandacht

te geven aan de werving van meiden om het

meidenvoetbal binnen DVOL te stimuleren.

Lent bestaat ten slotte uit net zoveel jongens

als meiden!  We zetten in op directe werving

via scholen en zoeken daarvoor

samenwerking met buurtsportcoaches. We

zetten ook in op vriendinnentrainingen en/ of

-toernooien om interesse te wekken en

eventueel leden te werven. Uiteraard is het

aanpassen van de sportomgeving (bijv.

kantine en kleedkamers) een belangrijk

onderdeel hiervan. 

Meer weten? Op de website kun je het

gehele jeugdbeleidsplan inzien.

Jeugdsportbeleid 
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Vanaf 2021 heeft DVOL een

samenwerkingsverband met Fysiotherapie

Lent via een speciale Blessure Advieslijn voor

alle voetballers van DVOL.

Heb je een blessure of heb je een vraag

over een blessure? App of bel dan met deze

Blessure Advieslijn via: 06-20301877. Zij

zorgen voor een snelle reactie. En als het

nodig is, is een afspraak snel ingepland op

één van de praktijken in Lent (locatie Lentse

Schoolstraat of locatie Thermion).

Fysiotherapie Lent wil met de Blessure

Advieslijn zo snel mogelijk de meest adequate

zorg op maat verlenen voor al onze spelers.

Sneller goed behandelen van blessures zorgt

er immers voor dat je ook sneller weer kunt

spelen.

Fysiotherapie
Lent 
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Er is voor iedereen wel een passende

vrijwilligerstaak te verzinnen. Wil je

ondersteunen op de velden of liever de kantine

bemensen? Je kunt zelfs helpen bij het ophalen

van het oud papier of bij de organisatie van een

clubactiviteit. En je hoeft helemaal geen

verstand van voetbal te hebben om toch te

kunnen helpen! Je kunt de club ook helpen

vanuit je eigen vakgebied, zoals ICT,

communicatie of sponsoring. Welke kwaliteit je

ook hebt, jouw kennis en kunde is welkom, ook

als dat niets met voetbal te maken heeft. 

Vrijwilligers; elk team staat een bepaalde

maand voor een bepaalde taak opgesteld. 

Om de club draaiende te houden, bouwen we op

vrijwilligers. Voor kinderen onder 15 jaar,

verwachten we van de ouders dat zij zich tien

uur per voetbalseizoen inzetten voor de club.

Kinderen die ouder zijn dan 15 jaar voeren deze

taken zelf uit. Als je kiest voor DVOL, hoort dit er

eenvoudigweg bij. 

Vrijwilligers maken
de vereniging
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Scheidsrechter
Vanaf JO11 t/m de senioren leeftijd zijn

scheidsrechters nodig om de wedstrijden tot

een sportief en goed einde te brengen. Sterker

nog; zonder scheidsrechter geen wedstrijd.

DVOL investeert in en ondersteunt

(beginnende) scheidsrechters. Regelmatig

bieden we vanuit de KNVB gegeven cursussen

aan op de club, en op zaterdag staan mensen

van onze scheidsrechterscommissie regelmatig

zelf langs de lijn, om scheidsrechters on-the-job

te coachen. Wil jij de innerlijke Bjorn Kuipers of

Danny Makkelie in jezelf ontdekken? Dat kan,

gewoon bij DVOL! 

Bardienst
‘Als de bal rolt, is de kantine open’. Dat is het

streven van DVOL. Onder het genot van een

kopje koffie naar een wedstrijd kijken of achteraf

de nabespreking aan de bar. Om dat mogelijk te

maken, hebben we mensen nodig die

bardiensten willen draaien. Zowel in de

middagen als op de avonden, we kunnen daar

altijd mensen voor gebruiken. We willen je goed

voorbereiden op deze rol, hoe de kassa werkt

bijvoorbeeld, hoe het 18+ beleid werkt of hoe je

omgaat met de hygiëneregels. Een dankbare

taak en dé manier om verschillende gezichten te

leren kennen!

Zaterdag coördinatie
(ZaCo)
ZaCo staat voor; zaterdag coördinatie. Als ZaCo

ben je eigenlijk een gastheer/gastvrouw voor

teams en scheidsrechters. Je heet de teams

welkom en geeft hen de informatie die nodig is

voor de wedstrijd. Denk aan het veld waarop

gespeeld wordt en de beschikbare kleedkamer.

Een praatje en een kopje koffie horen daar ook

bij! Vind je het leuk een aantal zaterdagen met

een grote glimlach deze rol te vervullen? Dan

zoeken we jou! 

Hieronder staat een aantal vrijwilligerstaken uitgelicht
waar we sowieso mensen voor nodig hebben. 
Interesse? Je kunt dit aangeven via verenigingsmanager@dvol.nl 
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Activiteitencommissie 
Dit is misschien wel de leukste commissie van

allemaal. Waarom? Deze commissie organiseert

zelf verschillende activiteiten per jaar en

ondersteunt initiatieven van anderen. Want

voetbal verbindt, maar een bingo avond of een

kerstborrel natuurlijk ook! Wil je iets organiseren

of heb je een leuk idee voor een clubactiviteit? De

activiteitencommissie kan je helpen met het

benaderen van de juiste mensen om dit uit te

kunnen voeren. De leden van de commissie zijn

te bereiken via activiteitencommissie@dvol.nl

Sponsorcommissie
Sponsoring zorgt voor een grote verbondenheid

met de DVOL. Bedrijven uit Lent en omstreken

binden zich aan de club en krijgen in ruil voor hun

financiële steun meer naamsbekendheid door

diverse vormen van aandacht. Met borden langs

de velden, logo’s op de website of vermeldingen

in de nieuwsbrief of de social media. Maar er kan

ook gedacht worden aan creatievere vormen van

sponsoring als een netwerkevenement, een

gesponsorde sportdag of acties tijdens de

jaarlijkse kick-off. Ben je geïnteresseerd in het

ondersteunen van de commissie of in de

sponsormogelijkheden vanuit jouw bedrijf? Neem

dan contact op via: sponsoring@dvol.nl. 

Onderhoudscommissie
De onderhoudscommissie zorgt voor alle klussen

en herstelwerkzaamheden op en rond de velden.

Heb je twee rechterhanden en vind je het leuk om

DVOL in de beste staat te houden? Neem dan

contact op met de onderhoudscommissie via:

onderhoud@dvol.nl.

Er zijn verschillende commissies binnen DVOL,

die allemaal enorm belangrijk zijn voor de club.

Waar de ene commissie zich inzet voor de

samenstelling van de teams, verzorgt de andere

commissie de koffie en het broodje in de

kantine. Om een goed idee te krijgen van de

commissies en hun taken, noemen we ze hier

kort. Heb je een specifieke vraag of bijvoorbeeld

een goed idee voor een bepaalde commissie?

Dan kun je ze via de eigen mailadressen

bereiken die hieronder staan. 

Kantinecommissie 
De kantine is het kloppend hart van DVOL. Nog

even napraten over de wedstrijd, op adem

komen na een pittige training of een kopje koffie

drinken terwijl je kind aan het trainen is? Het kan

allemaal in de kantine van DVOL! De leden van

de kantinecommissie maken het mogelijk. Heb jij

een horeca hart en wil je achter de schermen

helpen de kantine draaiende te houden? Mail

dan de kantinecommissie via kantine@dvol.nl.

Kleding- en
materialencommissie
De kleding- en materialencommissie verzorgt de

organisatie en de verstrekking van de

trainingspakken, die aan het begin en einde van

het seizoen worden opgehaald en ingeleverd.

Maar ook de materialen, zoals de voetballen en

trainingshulpmiddelen worden door deze

commissie verzorgd. Deze commissie kan op

sommige momenten in het seizoen zeker wel

vrijwilligers gebruiken! Neem contact op via

kledingjeugd@dvol.nl. 

Commissies 
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Wedstrijdcommissie
Alleen het winnen van de wedstrijd is het enige dat

de wedstrijdcommissie niet voor de teams kan

regelen. Normaal gesproken worden er ieder

weekend 20 thuiswedstrijden van de jeugd en 3

wedstrijden van de senioren gespeeld. De

wedstrijdcommissie verzorgt alle activiteiten op

deze dagen, zoals de gastheren en gastvrouwen

die de ontvangst en begeleiding verzorgen op en

rondom de velden, het aanstellen van

scheidsrechters en het verzorgen van het

wedstrijdsecretariaat. 

Communicatie commissie
Informeren, motiveren, enthousiasmeren; het is

allemaal belangrijk bij een club als DVOL. De

communicatiecommissie zorgt voor het beheer van

de website, voor het opmaken en versturen van de

nieuwsbrief. Daarnaast adviseren we bij

verschillende vraagstukken. Communicatie is

overal en altijd belangrijk. Heb je tips of wil je

helpen? Neem dan contact op via

communicatie@dvol.nl 

Oud papier 
En dan is er nog het inzamelen van oud papier.

Een vrijwilligerstaak die er altijd is en die er

waarschijnlijk altijd zal zijn. Met een aantal leden

wordt het oud papier in Lent opgehaald. Zo dragen

we een steentje bij én zamelen we geld in voor de

club. Superbelangrijk. Wil je hier meer over weten?

Neem dan contact op met onze

verenigingsmanager@dvol.nl

Technische commissie
jeugd
De technische commissie jeugd zorgt voor de

samenstelling van de teams, de planning van

trainingen, het contact met de trainers en alle

bijkomende zaken rondom het jeugdvoetbal.

Aan het einde van het seizoen wordt gekeken

naar de optimale samenstelling van de teams en

trainers, een grote puzzel die ieder jaar weer

moet worden gelegd. Lijkt jou dit een mooie

taak? Neem contact op met de commissie via

tcjeugd@dvol.nl.

Technische commissie
senioren
Zoals de jeugd een eigen commissie heeft voor

de samenstelling van teams, trainers en spelers,

zo hebben de senioren dat uiteraard ook. Deze

commissie houdt contact met de trainers, regelt

de indeling van de teams voor de doorstromers

binnen en buiten de selectie, dit betreft de heren

en de dames. Heb je voorkeur om de technische

commissie senioren bij te staan? Neem dan

contact op met tcsenioren@dvol.nl.

PAGINA 18

mailto:verenigingsmanager@dvol.nl
mailto:tcjeugd@dvol.nl?Subject=&Body=
mailto:tcsenioren@dvol.nl


We wensen
je heel veel
voetbalplezier
bij DVOL! 

Via de nieuwsbrief van DVOL houden we iedereen op de hoogte van actuele

zaken, acties, beleidsveranderingen en leuke nieuwtjes. Natuurlijk houden we de

website en de sociale media ook actueel en delen we via deze kanalen het nieuws

van de club, maar door je aan te melden op de nieuwsbrief weet je zeker dat je

altijd op de hoogte bent!
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Blijf op de hoogte

https://www.dvol.nl/
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