Informatieboekje
Voetbalvereniging Sporting Krommenie

Sporting Krommenie, een Zaanse voetbalvereniging,
opgericht op 28 mei 1999 (fusie GVO/KVV)
Sportcomplex Provily Sportpark
Tel. clubgebouw: 075 628 15 72

Welkom bij Sporting Krommenie
Welkom bij Sporting Krommenie, een vereniging in beweging.
Sinds 28 mei 1999 is onze club actief in Zaanstad en mag zich al vele jaren
trots uiten op deze mooie, stabiele en familiaire (jeugd)vereniging.
Uitgangspunt is dat er voor iedereen plaats is, “talent” of “recreant”, voor ons is
iedereen gelijk. Dit besturen we wel volgens rechtvaardige en strakke regels.
Sporting Krommenie probeert zich te onderscheiden in “Fair-play” zowel in als
om het veld.
Realiseert u zich, dat nagenoeg iedereen die zich bezig houdt met de
organisatie en de uitvoering van de activiteiten, onbetaalde vrijwilligers zijn. Zij
doen dit met plezier, maar kunnen dit alleen doen met uw medewerking. Door
uw medewerking kan uw kind voetballen en met veel plezier mee doen aan
allerlei andere activiteiten.
We wensen u heel veel spelplezier, gezelligheid, beleving en vriendschappen
toe. Dan bevalt het u wellicht net zo goed als die velen die al heel lang aan deze
mooie vereniging verbonden zijn.
En hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het bestuur of uw
aanspreekpunt, voor adressen en telefoonnummers zie verder in dit boekje.

Veel sportplezier,
Het bestuur.

Beste ouders en leden,
Dit informatieboekje is samengesteld om op de meest directe vragen een
antwoord te geven. Verder staan er tips en aanbevelingen in.
Ook zijn er zaken opgenomen, waarvan onze vereniging vindt dat ze nageleefd
moeten worden, zoals gedragsregels. Dit kunnen zowel regels zijn van Sporting
Krommenie als “doodgewone” algemene regels die wij als club belangrijk vinden
om te vermelden.
Mocht u zaken missen in dit boekje, geef dat dan door aan het bestuur.

Bereikbaarheid
- Het bestuur is op alle zaterdagen/zondagen bereikbaar in de bestuurskamer, de
kantine of langs het veld.
- Het telefoonnummer van het clubgebouw is: 075 6281572.
- Afmelden voor wedstrijden moet gebeuren bij de leider of trainer. Dit moet zo
vroeg mogelijk zodat vervanging geregeld kan worden. Alle telefoonnummers
staan in het clubblad of op de website vermeld.
- Afmelden voor de trainingen dient te gebeuren bij hoofdtrainer. Indien hij niet
bereikbaar is kan dit bij de leider(s).
- Kijk voor vertrek altijd of de wedstrijd is afgelast op de website
www.sportingkrommenie.nl om teleurstellingen bij aankomst te voorkomen.
- Het adres van het clubgebouw is: Marslaan 10 1562 WB Krommenie
- Correspondentieadres: Postbus 22 1560 AA Krommenie
- Op de website www.sportingkrommenie.nl vind je het Sportprofiel, info over
wedstrijden, het wedstrijdprogramma, afgelastingen, toernooien en regelmatig
andere interessante informatie.
Organisatie
De organisatie bestaat uit twee delen:
1.
Het Hoofdbestuur dat de vereniging vertegenwoordigt en alle algemene en
technische zaken regelt.
2.
Commissie’s die de belangen van de diverse afdelingen behartigen.

Het Hoofdbestuur bestaat uit 3 personen:




Voorzitter: Jan Kee
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Robert Sosef

Hebt u vragen over trainingen, indelingen van wedstrijden, stel ze dan aan de leider
of coördinator van uw team. De nummers staan op de website. Voor algemene
vragen kunt u altijd terecht bij het bestuur of op info@sportingkrommenie.nl
Algemene normen
Sporting Krommenie wil graag een voetbalvereniging zijn voor alle leden. Dit
betekent dat op geen enkele manier onderscheid wordt gemaakt op basis van
afkomst. Dit betekent echter ook dat van iedereen wordt verwacht dat met respect
wordt omgegaan met medespelers, leiders, trainers, tegenstanders en
accommodatie. Simpel uitgedrukt wordt van ieder lid verwacht dat hij of zij zich
netjes en respectvol gedraagt.
Algemene Verenigingsafspraken
Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag.
Wij zijn trots op onze club, ontvangen iedereen gastvrij en daarom:
•
•
•
•
•
•

is iedereen welkom;
zorgen wij voor een positieve sfeer en een sportief klimaat;
tonen wij waardering voor de scheidsrechter;
laten wij de spelers (groot en klein) hun spel spelen;
gaan wij zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen;
maken wij melding als er problemen zijn;

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij
onze gezellige en mooie vereniging !
De algemene verenigingsafspraken gelden voor iedereen op het sportpark, dus ook
voor vrienden en ouders langs de lijn.

Kleding
Het verenigingstenue bestaat uit:
•

een rood/wit gestreept shirt inclusief logo;

•
•

een zwarte broek;
zwarte kousen, met rood/witte bies.

Verkoop van het Sporting Krommenie tenue in het wedstrijdsecretariaat van het
clubgebouw op woensdagmiddag of zaterdagochtend.
Het tenue is ook verkrijgbaar bij:
Sport 2000 Zaandam
Gedempte Gracht 38, 1506 GC ZAANDAM
Tel. 075 6169693
Verwachtingen ten opzichte van ouders
Wij gaan ervan uit dat ouders regelmatig naar de wedstrijden van hun kind(eren)
komen kijken en dat zij gezamenlijk zorgen dat de kinderen naar de uitwedstrijden
worden gereden. Zorg er als ouder voor dat u het goede voorbeeld voor uw
kind(eren) geeft, dus moedig ze sportief aan.
Zoals eerder genoemd wordt onze club gedraaid door vrijwilligers. Wij verwachten
dan ook dat ouders de club af en toe helpen. U kunt uw bijdrage leveren door
bijvoorbeeld leider te worden, te helpen bij evenementen, door te sponsoren, door
ouderavonden te bezoeken enzovoorts. Als u de club graag wilt helpen, geef dat dan
door aan het bestuur.
Gebruik van de velden
Het gebruik van de velden wordt door het bestuur van de club vastgesteld. Dit wordt
bepaald aan de hand van trainingsschema’s en speelschema’s op de
wedstrijddagen.
Wij willen dat het sportpark er netjes en verzorgd uitziet. Gooi afval daarom in de
afvalbakken en niet op het veld of in de bosjes. Ook de dug-out dient schoon
achtergelaten te worden. Het is niet toegestaan om binnen de lijnen van het
speelveld te lopen. Ook is het, bij pupillen wedstrijden niet toegestaan om op de
middenlijn te staan. Aanmoedigen doet u achter de omheining.
Gebruik van de kleedkamers en douches
Het gebruik van de kleedkamers wordt door het bestuur van de club vastgesteld. Dit
wordt eveneens bepaald aan de hand van trainings- en speelschema’s op trainingsen wedstrijddagen. Informatie over de veld- en kleedkamerindeling kan je altijd
vinden bij de centrale ingang van de kleedkamers.
Het is prettig als de kleedkamers er netjes en verzorgd uitzien. Gooi afval daarom in
de afvalbakken en niet op de grond en in de douches.
Sporting Krommenie vindt het hygiënisch als er na een wedstrijd of een training wordt
gedoucht. Maak voetbalschoenen eerst schoon buiten het clubgebouw. Dat scheelt
binnen heel veel troep op de vloer. Klop geen schoenen uit tegen de muren.

Training
De trainingen van de jeugd worden gegeven op één van de twee trainingsvelden.
Sporting Krommenie probeert het mogelijk te maken dat iedereen 2x per week kan
trainen. Dit is afhankelijk van het aantal teams. Ook bij de trainingen is het natuurlijk
belangrijk om altijd aanwezig te zijn en op tijd te komen.
Seizoensoverzicht
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni, onderbroken door de
winterstop. In december wordt jaarlijks het beroemde Sinterklaasfeest voor de E en F
pupillen georganiseerd.
Mei is een mooie maand bij Sporting Krommenie. De competitie loopt dan op zijn
eind, maar op de club is het een drukte van belang. Voor de pupillen is er de
voetbaltweedaagse en het John van der Meijden toernooi (onze club icoon). Verder
zijn er meerdere toernooien in de omgeving bij naburige verenigingen.
Sportprofiel Clubblad
Het clubblad van Sporting Krommenie heet het Sportprofiel. Deze verschijnt in
principe 1x per week. In het Sportprofiel lees je de wedstrijdaankondigingen,
aankondigingen voor evenementen, de verslagen van de afgelopen wedstrijddagen
en andere wetenswaardigheden.
Digitaal http://www.sportingkrommenie.nl/clubinfo/sportprofiel-clubblad
Als je iets in het clubblad wilt hebben, lever het stuk dan vóór zondagavond 18.00
uur aan bij Gerard Metselaar via het mailadres: sportprofiel@gmail.com
Contributie
- Contributie is verschuldigd voor een volledig seizoen conform de statuten van
de vereniging.
- De betaling voor het volledige seizoen wordt via Clubcollect geïncasseerd..
- Vergoedingen, welke verschuldigd zijn, kunnen terug gevonden worden op de
website. (tabblad: lid worden?)
- Ingeschreven personen worden tevens gehouden aan de, eventueel door de
KNVB, aan hun persoon opgelegde boetes, te voldoen aan het
betalingsverzoek van Sporting Krommenie.
Vrijwilligers
Vrijwilligerswerk is essentieel voor het voortbestaan van voetbalvereniging
Sporting Krommenie.

Binnen Sporting Krommenie zijn al veel vrijwilligers werkzaam. De werkzame tijd
van de vrijwilliger varieert. Sommige vrijwilligers zijn er bijna de hele week, de
ander af en toe en de laatste is er incidenteel voor bijvoorbeeld een klus. Maar
dat we er veel nodig hebben staat vast.
Dat alles goed verloopt, merken we elke week. Alle wedstrijden staan weer
gepland, de kantine is bemand en op de velden staan leiders, trainers en
scheidsrechters om alle voetballers te kunnen laten spelen.
Dit alles is veel werk en het is belangrijk regelmatig nieuwe vrijwilligers te
verwelkomen zodat alles te allen tijde door kan gaan, ook als een bestaande
vrijwilliger uit mocht vallen.
Wij vragen hierom aan alle ouders, junioren en senioren maar ook aan
opa’s of oma’s, broers en zussen, vrienden of ander bekenden iets te doen
voor Sporting Krommenie, de club in beweging.
Hebt u interesse in vrijwilligerswerk of heeft u andere vragen?
Neem gerust contact op met het bestuur.

Plattegrond van het complex

