Info seizoen 2021-2022

Beste lezers,
Bij de start van een nieuw seizoen is gebruikelijk dat er info
verschijnt voor alle leden, supporters en het kader van onze
vereniging.
Wat een jaar, zeg maar 1,5 jaar, hebben we achter de rug. Na een
periode van even wat ‘normaal’ zorgde de Covid-19 ervoor dat we
nagenoeg niet op de club konden zijn. Hoe vervelend ook, het was
wel mooi om te zien dat we onder de bezielende leiding van onze
trainers hebben kunnen doortrainen. Eerst de jeugd, later ook, zij
het wat aangepast, de senioren. Een woord van dank en een groot
compliment aan trainers, leiders en vrijwilligers is dan ook meer
dan op zijn plaats. Chapeau!
Hopelijk wordt ons komend seizoen een lockdown bespaard en
gaan we weer naar een situatie waarbij iedereen weer op ons
sportpark mag komen. We gaan het meemaken…….
Hierbij wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe. Rust lekker uit
en ik hoop iedereen binnenkort weer op ons ‘Noordhout’ te zien.
We verwelkomen Alex de Visser als nieuw lid van ons
hoofdbestuur. Hij zal als wedstrijdsecretaris binnen onze club aan
de slag gaan. We wensen Alex hierbij succes. Alex is geen onbekend
gezicht binnen de vv Serooskerke. Jarenlang als 1e elftalspeler actief
en nu trapt hij elke zaterdag nog een balletje bij de overige
senioren.
We starten zoals gewoonlijk weer met een startdag (4 september
2021) voor onze jeugd. Een happening die elk jaar het begin van
een nieuw seizoen moet inluiden. We richten ons weer op
gezelligheid, saamhorigheid, samen plezier hebben en samen er
voor willen gaan op welk gebied dan ook. Samen de intentie
hebben om er een goed en mooi seizoen van te maken. Samen de
schouders er onder zetten, dan komen de prestaties vanzelf. ‘Want
alleen kun je niets, maar samen kunnen we heel erg veel’.
Tot slot wens ik een ieder een gezond, fijn en vooral ook sportief
seizoen toe.
Hans van den Broeke (Voorzitter vv Serooskerke)
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Bestuur
Hans van den Broeke
Bogerdweie 11
4353 BW Serooskerke
tel. 0118-593330/06-20416640
hansvdbroeke@vvserooskerke.nl
havdbroeke@zeelandnet.nl
Rens Aarnoutse
Noordhoutstraat 60
4353 BM Serooskerke
tel. 0118- 593435/06-48003591
rensaarnoutse@vvserooskerke.nl
rnrnt@zeelandnet.nl

voorzitter

secretaris

Marinus Stroo
penningmeester
Koudekerkseweg 136
4335 HD Middelburg
tel. 06-14116679
penningmeester@vvserooskerke.nl
marinusstroo@hotmail.com
Hans Wattel
Pr W. Alexanderlaan 1
4354 BM Vrouwenpolder
tel. 06-51298212
hanswattel@zeelandnet.nl

technische zaken

Henk Wondergem
Noordweg 45
4353 AS Serooskerke
tel.: 0118-592886/06-10097850
henkjolien@zeelandnet.nl

technische zaken

Jan Adriaanse
Bisschopstraat 21
4353 BN Serooskerke
tel. 0118-592348/06-40123661
adriaa@zeelandnet.nl

onderhoud
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Ron Geuze
Wilgenhoekweg 17
4353 EA Serooskerke
tel. 0118-594888/06-40198210
rongeuze@zeelandnet.nl

jeugdzaken

Jos Boone
Gargonstraat 30
4353 CC Serooskerke
tel. 0118-502050 / 06-36301127
josboone@vvserooskerke.nl

sponsorzaken

Alex de Visser
Gargonstraaat 16
4353 CC Serooskerke
tel. 06-40681701
alexdevisser@hotmail.com

wedstrijdsecretaris senioren

Vacature

vrijwilligerscoördinator
evenementen

Ledenadministratie
Jaap Allaart
Bogerdweie 7
4353 BW Serooskerke
jaapallaart@vvserooskerke.nl
jaapall@zeelandnet.nl
tel. 0118-592534/06-42985388
Consul
Vacature

Interim consul
Rene Geschiere
Bisschopstraat 58
4353 BP Serooskerke
renegeschiere@hetnet.nl
tel. 06-83965232
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De weekbrief
Alle trainers, leiders en andere belangstellende kunnen een weekbrief
ontvangen waarop het wedstrijdprogramma staat. De weekbrief staat
ook op www.vvserooskerke.nl. Wil je de weekbrief in je mailbox
ontvangen? Meldt je dan aan bij Jacco Riemens (jariemens@me.com)
De veldtraining
•
Ga zodra de training afgelopen is met z’n allen terug naar de
kleedkamer om te douchen. Badslippers zijn aanbevolen.
•
Laat de kleedkamers altijd netjes en schoon achter voor de
volgende gebruikers.
•
Zorg ervoor dat alle ballen weer terugkomen en berg ze
netjes op in de daarvoor bestemde kast(en).
•
Bedenk goed dat alle trainers en leiders er voor jullie zijn en
veel tijd in de trainingen en wedstrijden steken. Maak het ze
daarom niet onnodig moeilijk.
Veilig naar de trainingen:
Het sportpark is per auto en per fiets bereikbaar over een parallelweg
met in het eerste deel een naastliggend fietspad. De parallelweg is
minimaal verlicht. Het is belangrijk dat (jeugd)leden vooral tijdens de
donkere wintermaanden goede verlichting voeren omdat dit een
donker traject zal zijn. Een andere optie is om gebruik te maken van
de ingang aan de Bogerdweie.
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een echte VRIEND van Seroos
•

probeert te winnen met respect voor zichzelf, medespelers
en tegenstanders en speelt dus volgens de spelregels

•

presteert zo goed mogelijk, maar vindt eerlijk en prettig
spelen minstens zo belangrijk

•

aanvaardt altijd de beslissingen van scheidsrechters en
probeert nooit de scheidsrechter te beïnvloeden met grove
taal en agressief gedrag

•

blijft bescheiden bij een overwinning en laat zich niet uit het
veld slaan door een nederlaag

•

wenst de tegenstander geluk met de behaalde overwinning.
Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om
zelf onsportief te zijn of zijn elftal of club aan te moedigen
ook onsportief te spelen.

•

wijst zijn medespelers op onsportief of onplezierig gedrag

•

heeft de moed om eigen fouten en tekortkomingen te
erkennen en met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met
de trainer, leider, medespelers of ouders

•

respecteert het werk van al die mensen die ervoor zorgen
dat de mogelijkheid bestaat om te trainen en wedstrijden te
spelen, want dat is namelijk helemaal niet vanzelfsprekend

•

zorgt ervoor dat het voetballen ook mogelijk en leuk is voor
iedereen die minder talent, kansen of mogelijkheden heeft

•

heeft dus respect voor de voetbalsport en iedereen die er
mee bezig is, behandelt alle deelnemers gelijkwaardig en
gebruikt nóóit geweld omdat een echte VRIEND van Seroos
staat voor faire sport
dat geldt voor alle
sporters, trainers, opleiders, ouders, supporters en
bestuurders
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Roken en alcohol
Hoewel het genoegzaam bekend is dat roken en alcohol schadelijk
zijn voor de (volks) gezondheid en eigenlijk niet samengaan
met sportbeoefening zijn er de laatste tijd van overheidswege ook
wettelijke maatregelen genomen. Wij maken de volgende afspraken.

Roken:
Een algeheel rookverbod in kantine, bestuurskamer,
wedstrijdsecretariaat, keuken, kleedlokalen en toiletten.
Tijdens wedstrijden en/of trainingen wordt er niet gerookt door
spelers, leiders en trainers.
Indien spelers willen roken na een wedstrijd en/of training gaan ze
eerst douchen voordat ze gaan roken.
Zaterdag’s is onze hele complex rookvrij tot 13.00 uur.

Alcohol:
Geen alcohol voor leiders, trainers en/of andere kaderleden vóór of
tijdens de uitoefening van hun functie.
Geen alcohol voor chauffeurs bij spelersvervoer.
Geen alcohol aan jongeren beneden de 18 jaar
Geen alcohol zaterdag’s in de kantine tot 13.00 uur.
Jeugdteams mogen geen alcohol in de kleedkamer.
Langs de lijn tijdens de wedstrijden geen alcoholgebruik toegestaan.
De trainer
•
•
•

is o.a. verantwoordelijk voor een juiste gang van zaken
voor, tijdens en na de wedstrijd en/of training.
sluit tijdens en na de wedstrijd en/of training de kleedkamer
af!!
doet na de training de verlichting op het veld en/of de
berging uit.

Oefenwedstrijden.
Oefenwedstrijden voor, tijdens of na de competitie worden
vastgesteld door onze wedstrijdsecretarissen. Mocht je een
oefenwedstrijd willen spelen, neem dan contact op met Alex de
Visser voor de senioren en voor de jeugd met Jacco Riemens.
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Waardevolle spullen
Laat nooit waardevolle spullen in de kleedkamer achter. Geef ze aan
je leider, of nog beter, laat ze thuis!! De vereniging neemt geen
enkele verantwoordelijkheid op zich voor spullen die zoek raken. In
de kleedkamers hangen kluisjes om waardevolle spullen in op te
bergen.
Gevaarlijke voorwerpen
Het is niet toegestaan te sporten met gevaarlijke voorwerpen aan je
lichaam. Daarom zijn de volgende regels van toepassing:
•
Een speler mag niets dragen wat gevaarlijk is of kan zijn
voor een andere speler.
•
Als de scheidsrechter van mening is, dat een speler iets
draagt wat volgens hem letsel kan toebrengen aan een
andere speler, dan zal hij hem/haar vragen dit te
verwijderen.
•
Als een speler weigert aan dit verzoek te voldoen, dan kan
hij/zij van deelname aan de wedstrijd worden uitgesloten.
Contributie

De contributie voor dit seizoen is als volgt vastgesteld:
5 jarigen
€ 45,=
6-8 jarigen
€ 67.50
9-12 jarigen
€ 80,=
13-16 jarigen
€ 90,=
17-18 jarigen
€ 105,=
Studenten
€ 105,=
Senioren
€ 160,=
Rustende leden
€ 65,=
Donateurs
€ 35,=
Gezinscontributie: De kortingsregeling is als volgt: het tweede
jeugdlid krijgt € 5,00 en het derde (en volgende jeugdleden) € 12,00
korting op de geldende contributie.
Als u een incasso machtiging heeft afgegeven wordt dit bedrag
automatisch afgeschreven, en anders krijgt u in de eerste helft van
het seizoen bericht van club collect.
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Boetes
Bij bestuursbesluit van 29 oktober 1987 is bepaald dat de KNVB
boete(s) door de vervuiler(s) zelf betaald moeten worden. De inning van
deze boetes verlopen via de leiding van het elftal waarin betrokken
speler actief is. De reden om de inning via het kader te laten lopen is
omdat er dan per team één aanspreekpunt is. De wedstrijdsecretaris zal
periodiek, indien van toepassing, het boete-overzicht aan de leiding
verstrekken. U wordt dan ook verzocht het verschuldigde bedrag binnen
14 dagen te voldoen aan de penningmeester van de VV Serooskerke. U
kunt dit als volgt doen: Contant aan de penningmeester (Marinus
Stroo) of storten op bankrekeningnummer: NL05RABO0365215732
t.n.v. de Voetbalvereniging Serooskerke onder vermelding van welk
team het betreft.

Ledenmutaties/adreswijzigingen
Ledenmutaties en/of adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven
aan de ledenadministrateur van onze vereniging, t.w. Jaap Allaart,
Bogerdweie 7 in Serooskerke, jaapall@zeelandnet.nl, tel. 0118592534. Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 15 juni van het
lopende seizoen plaatsvinden.
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Afgelastingen
Indien er regionaal en/of landelijk afgelastingen zijn, is dit te lezen op
de volgende teletekstpagina’s:
Nederland 1/2/3, pagina 603 en/of Omroep Zeeland, pagina 602.
Wij vallen onder district Zuid-1. Op zaterdagmorgen worden
eventuele afgelastingen op www.vvserooskerke.nl vermeld.
Als een wedstrijd wordt afgelast, informeer dan altijd bij de trainer of
leider of er getraind wordt. Tijdstip en plaats van de training zijn
elders in deze info opgenomen.
Afmeldingen
Wanneer je door ziekte of andere oorzaken niet kunt voetballen,
neem dan zo snel mogelijk contact op met je leider. Bij voorkeur vóór
donderdagavond 19.00 uur. Meld je alleen af als je een goede reden
hebt en niet bij ieder wissewasje.
Het tenue
Het tenue van de voetbalvereniging SEROOSKERKE ziet er als volgt
uit:
•
blauw shirt;
•
witte broek;
•
blauwe kousen;
•
scheenbeschermers;
•
voetbalschoenen;

Het tenue van de SJO SEROOSKERKE-VEERE ziet er als volgt uit:
•
blauw/zwart gestreept shirt;
•
zwarte broek;
•
blauwe kousen met zwarte en witte rand;
•
scheenbeschermers;
•
voetbalschoenen;
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Website
Onze vereniging heeft een mooie website.
Hierop zijn de uitslagen, foto’s, activiteiten en nieuwtjes te
zien/lezen. Ook eventuele afgelastingen worden hierop vermeld.
Wie zelf iets voor onze site heeft kan dat mailen naar:
nieuws@vvserooskerke.nl. Tevens is onze vereniging te volgen
op Twitter: @vvserooskerke en @vvseroos_live.

Maatschappelijke stage:
De voetbalvereniging Serooskerke biedt haar leden de mogelijkheid
hun maatschappelijke stage binnen de vereniging te doen. Er zijn
diverse mogelijkheden om stage te lopen. Denk hierbij aan:
•
het trainen van een jeugdteam;
•
wedstrijden fluiten op zaterdag;
•
helpen in de kantine;
•
helpen met klaarzetten van doeltjes, thee/limonade
rondbrengen etc.
Wil je graag stage lopen bij de V.V. Serooskerke? Neem dan contact
op met jeugdcommissie.
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1e selectie

Guido Arratoon
Daan van As
Djangko Besuijen
Jens van de Broeke
Bjorn Francke
Peter Francke
Peter Gideonse
Alex Jobse
Jorden Louwerse
Robbert Luijk

Wessel Overbeeke
Denvy Mesu
Jeffry Poppe
Kaj van de Rafelaar
Sil Riemens
Maikel Simonse
Robbie Sturm
Jordi Suurmond
Aron Wattel
Japer Wilderom

Trainer / coach:

Keeperstrainer:

Wesley Visser

Arold Versluijs

06-55413404

06-51291049

Wesleyvisser4@hotmail.com

versluys1@zeelandnet.nl

Ass. Trainer:

Verzorger:

Pieter den Hollander

Jos Tuns

06-50257576

06-20455500

pdenhollander@zeelandnet.nl

jostunsmasseur@zeelandnet.nl

Leider:

Ass. Scheidsrechter:

Ruud Luteijn

Han Wondergem

06- 34934461
Ruud_luteijn@hotmail.com

0118 – 592666/0618098997
hewondergem@zeelandnet.nl
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2e selectie

Ruud Aarnoutse
Steven Aarnoutse
Bart Boogaard
Björn Breijer
Jan Thijs Buijze
Marcio Commelin
Ramon Dekker
Niels Dieleman
Arjen Francke
Bert Francke
Jos Francke
Kenneth den Hollander
Steven Hollemans
Jeffrey Koets
Bjarne Murre

Lars Overweel
Bennet Passenier
Melvin Poppe
Boyd Riemens
Dion Riemens
Jordi van Schaik
Hans van der Schoor
Jeffrey Scheffers
Raoul Smulders
Niels Snoep
Rick Verhage
Roy de Visser
Thomas Wattel
Jannick Wondergem
David Wouters

Trainer / coach:
Adrie van Belzen
06-28325814
avanbelzen@zeelandnet.nl
Leiders 2 elftal:
Hans Francke

vacature

0118-593291/06-12611690
jjfrancke@zeelandnet.nl
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Coach 3e elftal:

Leider 3e elftal:

Jacco Gideonse

Robbie Holmes

06-12913753

06-48797487

jaccogideonse@vvserooskerke.nl

robbieholmes@kpnmail.nl

Overige senioren

Alle spelende leden die niet bij de 1e en 2e selectie staan
spelen en trainen bij de overige senioren.
Trainer:
Robert Jan Buijze
06-52759917
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Vrouwen 1 en 2 (ST Serookerke- Veere)

Ester Arkestijn
Manon Arkestijn
Linn Beekwilder
Melissa van Belzen
Eva Dalebout
Nathalie Denevers
Xaviera Denevers
Irene Etman
Eline Evers
Rachel Joose
Esmay v Kerkvoort
Stefanie de Later
Femke Lauwerse
Nina d Leeuw
Jonne Meulenberg

Simone Onderdijk
Nicky Ovaa
Mellanie Paauwe
Ester Poppe
Judith Poppe
Femke vande Putte
Quincy Riemens
Ilja v Soelen
Ivana Sturm
Lotte van der Ven
Angeline Verhagen
Simone Walhout
Kyra v Westende
Danielle Wisse

Trainers:
Ron Mezach

Teun Kamermans

06-14616958

06-23433401

ronmezach@zeelandnet.nl

th.kamermans@gmail.com

Leider VR1:

Leider VR2:

Joeri Koole

vacature

06-30338166 (alleen SMS)
Jkoole@zeelandnet.nl
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De gouden regels van het sportpark “Noordhout”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Zet je fiets in de daarvoor bestemde rekken (buiten de
hekken).
Gooi bekertjes, chipszakjes en dergelijke in de daarvoor
bestemde afvalbakken. Breng lege flesjes terug naar de
kantine of beter nog: neem geen flesjes mee naar buiten.
Loop over de paden naar de kleedkamers en de kantine
i.p.v. dwars over het speelveld.
Houd de kleedkamers netjes en schoon.
Blijf van andermans spullen af. Hiermee heb je niets te
maken.
Er wordt niet gerookt in de kleedkamers.
Gebruik de doelnetten en ballenvangers niet als klimrek.
Doe de warming-up buiten het 16-meter gebied.
Als je in je vrije tijd gaat voetballen doe dat dan op het veld
aan de Zandput.
Zet je voetbaltas in het daarvoor bestemde tassenrek en
niet in de kantine.
Niet voetballen op het plein voor de kantine.
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Van de jeugdvoorzitter

Beste sportvrienden,
Normaal begint de zomervakantie na een voetbalseizoen met
mooie, leuke, spannende, en sportieve wedstrijden al was dit voor
het afgelopen seizoen helaas niet het geval uiteindelijk was er nog
wel de Regio-cup zo was er toch nog een beetje het gevoel dat er
echte wedstrijden gespeeld zijn.
Hopelijk kunnen we na de vakantie weer aan een nieuw seizoen
beginnen met ouders, opa’s, oma’s broers, zussen, vrienden en
vriendinnen langs het veld voor de beleving van een ouderwetse
voetbaldag.
Wij als bestuur van de SJO zijn in ieder geval weer klaar voor een
nieuw seizoen er zijn een aantal mutaties in het bestuur Ruud en
Matthijs bedankt voor jullie inzet Aron, Marcel, Nicky en Ellen
welkom zie de website voor de nieuwe samenstelling met
betrekking tot de functies, helaas zijn er toch ook nog een aantal
vacatures ook deze zijn te vinden op de website en verderop in de
infogids.
Een korte vooruitblik voor zover het kan in deze vreemde tijd leert
ons dat zaterdag 4 september de startdag is (info volgt) dit jaar zal
deze in Veere zijn met medewerking van Skills & Control,
vervolgens gaan we er vanuit dat we daarna het nieuwe seizoen
gewoon kunnen starten en dat onze vaste evenementen ook weer
door kunnen gaan denk aan 7 dorpen toernooi in de zaal,
sponsorloop, bingoavond, oliebollenverkoop, ouder kind toernooi
enz,
Kortom ik wil iedereen veel plezier en succes wensen op en langs
de velden en maak er met z’n allen een mooi en sportief seizoen
van.
Met sportieve groet,
Ron Geuze
Voorzitter SJO Serooskerke/Veere
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Samenstelling jeugdcommissie
Ron Geuze

voorzitter

0118-594888 /06-40198270

bestuurslid

rongeuze@zeelandnet.nl
Bert Riemens
06-22007386

secretaris
jeugdcommissie

riemensb@zeelandnet.nl
Jacco Riemens

wedstrijdsecretaris

0118-593598 / 06-51155282
jariemens@me.com
Nicky Holmes

technisch coördinator JO17

06-81363694

t/m JO19

nickyencarina@zeelandnet.nl
Wessel Overbeeke

technisch coördinator JO13

06-83897127

t/m JO16

wessel_ovb@icloud.com
Aron Wattel

technisch coördinator JO13

06-27446529

t/m JO16

aronwattel@hotmail.com
Ronnie Louwerse

technisch coördinator JO07

06-53132413

t/m JO12

ronnielouwerse@hotmail.com
Marcel Koole

technisch coordinator JO07

06-13833922

t/m JO12

marseef@zeelandnet.nl
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Ellen Tavenier
06-10530900
c.dijke@kpnplanet.nl

Activiteiten coördinator

Procedure teamindelingen jeugdvoetbal

Na een periode van vergaderen en overleggen zijn we ook dit jaar
weer gekomen tot nieuwe indelingen voor de jeugd voor het
seizoen 2021/2022. Ook dit jaar kostte het weer de nodige
hoofdbrekens om tot een zo goed mogelijke indeling te komen. De
indelingen zijn dit jaar bij alle teams weer in goed overleg binnen de
SJO Serooskerke – Veere gemaakt. Alle teams spelen onder de
samenwerkingsteams, SJO Serooskerke – Veere.
VV Serooskerke en VV Veere willen graag sportverenigingen zijn
waar prestatief en recreatief voetbal hand in hand gaan, de spelers
met ambities zijn net zo belangrijk als de spelers die puur voor hun
ontspanning komen.
We proberen evenwichtige teams samen te stellen zodat spelers
met dezelfde vaardigheden van techniek, inzet, fanatisme en
spelinzicht zoveel mogelijk samenspelen. De ervaring leert dat
spelers zich beter voelen en beter ontwikkelen in een team met min
of meer gelijkwaardige spelers. Spelen boven of onder je eigen
niveau zorgt er voor dat een speler zijn plezier in het spelletje
verliest, en dit moet de basis blijven van het voetbal. Zo kan iedere
speler of speelster zich op zijn eigen tempo en niveau ontwikkelen.
Bij het maken van de indelingen voor de prestatieve teams wordt er
gekeken naar de volgende criteria:
• Techniek, inzicht, fysiek en mentaliteit. Waarbij de
technische vaardigheden leidend zijn en fysiek alleen mee
wordt genomen indien een speler te kampen heeft met
blessures, groeiachterstand ed.
• Beschikbaarheid van de speler
• Ambitie, motivatie
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Hierbij dient opgemerkt te worden dat er niet alleen wordt gekeken
naar de huidige kwaliteiten van de spelers, maar vooral naar de
potentie die de spelers hebben. Daarbij wordt de nadruk gelegd op
de technische eigenschappen. In de jonge jeugd kunnen spelers met
een fysieke voorsprong opvallen. Omdat die fysieke voorsprong
echter in de loop der jaren (deels) zal verdwijnen wordt hier niet de
voorkeur aan gegeven.
De selecties zijn samengesteld door de technische commissie van de
SJO Serooskerke – Veere in samenspraak met de trainers van de
teams. Hierbij beseffen we dat we nooit een indeling kunnen maken
die voor iedereen passend is en er altijd ruimte blijft voor discussie.
Bedenk alstublieft dat elke beslissing wordt genomen met de
achterliggende gedachte dat dit het beste is voor de vereniging en
de speler/speelster zelf. Soms zal dit lastig te begrijpen zijn, omdat
niet alle feiten bekend zijn, of simpelweg omdat meningen over
voetbal altijd uiteen zullen lopen. We vragen om begrip voor de
indelingen en voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten en
de indelingen met de beste intentie samenstellen.
De selecties die zijn samengesteld, zijn voorlopige selecties. Het is
mogelijk dat er in augustus/september nog wijzigingen in de indeling
komen als er bijvoorbeeld leden stoppen of lid worden. Dit zal dan
met de betreffende trainers, leiders en spelers worden besproken.
Ook is het mogelijk dat er tijdens het seizoen wijzigingen worden
doorgevoerd in de selecties als hier aanleiding toe is.
Als je wilt stoppen met voetballen en je hebt je nog niet afgemeld,
zorg dan dat je dit vóór 1 juli aanstaande doet om te voorkomen dat
er nog contributie in rekening wordt gebracht.
Indien er onoverkomelijke bezwaren zijn of fouten in de indeling
staan dan horen we dit uiteraard graag. Wil je een toelichting of
uitleg, neem dan contact op met de technisch coördinator van het
betreffende team.
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We hopen dat we samen met jou een sportief en plezierig seizoen
2021/2022 tegemoet gaan. Verdere informatie over de eerste
training, trainers, leiders ed. wordt later bekend gemaakt op de
website.
Voor nu alvast een goede vakantie en tot het nieuwe seizoen!

Met vriendelijke groeten,
de Technische Commissie van de SJO Serooskerke – Veere
Matthijs Murre
Wessel Overbeeke
Ruud Aarnoutse
Ronnie Louwerse

06-52301384
06 83897127
06 48387001
06 53132413
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JO19-1/2
Bleekwilder, Mats
Bostelaar, Justin
Bruijn, Tom de
Bruijn, Tygo de
Corbijn, Remon
Dees, Matthias
Dekker, Cas
Dingemanse, Teun
Geldof, Luuk
Geschiere, Thijs
Graaf, Thijmen de
Haj Mahmoud, Eazan
Hanish, Joey

Hillebrand, Quinten
Jansen, Jonas
Jongepier, Michiel
Kodde, Hessel
Kroese, Pim
Maat, Thijs
Meijer, Ramon
Melse, Sander
Mesu, Jestin
Murre, Kjell
Riemens, Marijn
Schaik, Milan van

Trainers:
Dinsdag: Veere 19:30-21:00
- Joachim Cornelisse (06-14894909)
- Arnold Schreij (06-48965972)
- Patrick Jongepier (06-41367087)
Donderdag: Seroos 19:30-21:00
- Hans Wattel (06-51298212)
- Laurens Overweel (06-53728072)
Leider
- Job Dekker (06-51929885)
Ass. scheidsrechter
- John de Bruin (06 12129923)
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JO17-1
Boogaart, Sjoerd
Boone, Sam
Brasser, Robbie
Geldof, Joep
Hasanov, Oktaj
Hollebrandse, Luca
Karman, Luuk
Kreft, Jurre
Kroese, Gijs
Louwerse, Kyan
Nedea, Alex
Nieuwenhuis, Rick
Schinkelshoek, Job
Sinke, Jordy
Witte, Joram de

Trainers:
Maandag Seroos 18:30-20:00
- Robbie Sturm (06-39058923
- Peter Gideonse (06-81302632)
- Bjorn Francke (06-31349025)
Woensdag Veere 18:30-20:00
- Steven Aarnoutse (06-21211939)
- Jeffrey Koets (06-46508542)
Leiders:
- Adriaan Kroese (06-55357743)
Ass. Scheidsrechter:
- Ilham Hasanov (06-47938299)
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MO17-1
Beijer, Dafne
Burggraaf, Isabel
Graaf, Lieke de
Hoogesteger, Esmee
Kauffman, Lisa
Lampert, Demi
Lampert, Kim
Luijk, Luna
Melse, Rachel
Murre, Vjenna
Overweel, Didi
Poppe, Marilou
Reijnierse, Dylana

Trainers:
Maandag Seroos 18:30-20:00
- Chris Momberger (06-81670416)
Donderdag Veere 19:00-20:30
- Vacature
Leider:
-

Vacature
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JO15-1
Arrebout, Nils
Abdulaziz Abdi, Murad
Barendregt, Loek
Slingerland, Aidan
Brasser, Jasper
Verstijnen, Marijn
Rahmee, J (Jayant)
Houmes, Joachim
Keulen Sjef van
Melis, Obed
Goetheer, Martijn
Haj Mahmoud, Zaid
Kunst, Menne
Verstijnen, Lasse

Trainers:
Maandag Seroos 18:00-19:30
- Jort Zuidhof (06-38916703)
- Matthias Dees (06-15599720)
Woensdag Veere 18:00-19:30
- Vacature
Leider:
-

Edwin Goetheer (06-53719603)
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MO13-1
Balkenende, Abby
Besuyen, Anouk
Buck, Tessa de
Elshout, Eva
Gideonse, Mirte
Hollander, Naomi den
Houmes, Noëmi
Joose, Joelle

Trainers:
Dinsdag Seroos 18:30-19:03
- Jan Peter Duvekot (06-53555113)
Donderdag Veere 18:30-19:30
- Ricky Besuyen (06-52629287)

Leider:
-

Jan Peter Duvekot (06-53555113)
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JO12-1
Abdulaziz Abdi, Jafer
Abdulaziz Abdi, Reyan
Boekema, Quin
Gideonse, Casper
Hasan, Salem
Hendrikse, Joep
Kunst, Bor
Steen, Hidde van der
Stoep, Tom van der

Trainers:
Dinsdag Seroos 18:00-19:30
- Ruud Aarnoutse (06-48387001)
- Steven Hollemans (06-58928713)
Donderdag Seroos 17:45-19:15
- Peter Francke (06-52610652)
- Pim Kroese (06-29914619)
Leider:
-

Bob Boekema (06-26538528
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JO12-2
Brouwer, Thijs
Buck, Gijs de
Deurloo, Boaz
Hack, Sem
Heilijgers, Sebas
Houweling, Benjamin
Kempe, Luc
Tavenier, Simon
Wouters, Floris
Wouters, Hugo
Trainers:
Dinsdag Seroos 18:00-19:30
- Ruud Aarnoutse (06-48387001)
- Steven Hollemans (06-58928713)
Donderdag Seroos 17:45-19:15
- Peter Francke (06-52610652)
- Pim Kroese (06-29914619)
Leider:
-

Arjan Brouwer (06-22391234)
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JO10-1/2
Bartels, Lars
Brouwer, Siem
Hendrikse, Bas
Ingenhoest, Lorenzo
Japan, Ali
Kempe, Levi
Koole, Boas
Lampert, Jannick
Marinissen, Ruben
Molenbroek, Seth van
Nooijer, Jorian de
Vreeke, Silvan

Trainers:
Maandag Veere 18:00-19:00
- Martijn Cleeren (06-28701057)
- Olivier Eshuis (06-15345993)
Woensdag Seroos 18:00-19:00
- Ruben Hollemans (06-36177588)
- Tom de Bruijn (06-30939967)
Leiders:
JO10-1
- Dennis Marinissen (06-25555535)
JO10-2
- Olivier Eshuis (06-15345993)

29

Info seizoen 2021-2022

JO09-1/2
Besuyen, Manon
Gideonse, Simon
Hollander, Levi den
Huijbrechtse, Amy
Giesen, Fos van de
Kunst, Dees
Lobbezoo, Joep
Melis, Savanna
Mieras, Justin
Osté, Levi Marinus
Speksnijder, Kristan
Visser de, Matteo
Vos, Noor
Vreeke, Dévin
Wattel, Tim
Wisse, Thamar
Trainers:
Woensdag Veere 18:00-19:00
- Sander Lobbezoo (06-52695149)
- Matthias de Visser (06-14624747)

Leiders:
JO09-1
- Sander Lobbezoo (06-52695149)
JO09-2
- Matthias de Visser (06-14624747)
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JO08-1
Blaas, Bas
Blaas, Daan
Buck, Laura de
Geerse, Kyan
Goetheer, Jelle
Mesu, Aron
Moes, Djaden
Tavenier, Koen
Wolf, Maxim

Trainer:
Woensdag Veere 18:00-19:00
- Stefan Gideonse (06-46731852)
Leider:
- Jeroen Geerse (06-23016432)
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JO07-1
Horst, Dani van der
Kunst, Tiele

Trainer:

Leider:
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Keeper trainers jeugd
Joeri Koole
06-30338166 (alleen SMS)
jkoole@zeelandnet.nl
Trainingen:
De keepers krijgen een persoonlijke uitnodiging met daarin de data
en tijden.

Aanspreekpunten jeugd
Elk commissielid houdt zich bezig met een aantal leeftijdscategorieën.
Voorheen waren dit de welbekende aanspreekpunten.
Het is de taak van alle coördinatoren om te zorgen dat het
verenigingsbeleid bekend is bij spelers, trainers en leiders. De
jeugdcoördinator is de eerst aangewezen persoon waar ouders en
spelers terecht kunnen voor zaken die niet meer met de leider of
trainer kan worden afgehandeld.
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De leider
Draagt zorg voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de
jeugdspelers die door de ouders aan hem of haar zijn toevertrouwd.
Geeft leiding aan zijn spelers en helpt hen op weg naar zelfstandigheid.
De teamleider is tijdens officiële wedstrijden herkenbaar als trainer van
SJO Serooskerke-Veere door het dragen van een coachjas.
Draagt zorg voor het materiaal (ballen, kleding, verzorgerstas etc.).
Heeft een sleutel van het ballenhok
Zorgt dat het kleedlokaal netjes achtergelaten wordt (zowel bij thuis- als
uitwedstrijden)
Bij een thuiswedstrijd is hij ruim voor de aanvang van de wedstrijd
aanwezig en bij uitwedstrijden is hij ten minste 30 minuten voor het
vertrek aanwezig en meldt zijn team aan- en af bij het
wedstrijdsecretariaat.
Ziet erop toe dat de spelers op de afgesproken tijden aanwezig zijn.
Zorgt ervoor dat eventuele zoekgeraakte spullen terugkomen.
Zorgt voor een rij en was schema en ziet toe op persoonlijke hygiëne
(douchen)
Gebruikt geen alcohol en rookt niet tijdens het uitoefenen van zijn taak.
Ziet er op toe dat er in de rust drinken is.
Geeft blijk van belangstelling, ook voor “ niet voetbalzaken “ (b.v.
school, privé).
Zorgt ervoor dat voor, tijdens of na de wedstrijd ouders of andere
personen die er niets te zoeken hebben zich niet in de kleedkamer
bevinden (behalve op verzoek van trainer of leider).
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Vermeldt alle bijzondere gebeurtenissen rond zijn team aan de
desbetreffende jeugdcoördinator.
Assisteert indien nodig bij het opstellen en uitvoeren van de
nevenactiviteiten voor zijn team. Fungeert indien nodig als
grensrechter/scheidsrechter.
Onderhoudt sociale contacten.
Verder alle andere werkzaamheden die buiten het technische vlak vallen
en die niet hierboven genoemd zijn.
Bezoekt de leiderbijeenkomsten van de desbetreffende categorie en
overlegt met de desbetreffende coördinatoren
Voorbeeld van wat je als leider op zaterdag doet
Alles voor de warming-up gereed maken
Je meldt je even voorafgaand aan de wedstrijd of bij vertrek vanuit het
clubhuis bij het wedstrijdsecretariaat. Zo kunnen de mededelingen of
laatste wijzigingen voor het team nog doorgegeven worden, bij
twijfelachtige omstandigheden. Ook weet men dan als er bij nood gebeld
wordt, dat het team vertrokken of aanwezig is.
Je vangt de scheidsrechter op.
Je geeft aan de ouders door op wie je volgende week vertrouwt voor
het rijden.
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Leeftijdsgrenzen
De volgende leeftijdsgrenzen worden binnen het jeugdvoetbal
aangehouden.
2e jaars O. 19

geboren in 2002

1e jaars O. 19

geboren in 2003

2e jaars O. 17

geboren in 2004

1e jaars O. 17

geboren in 2005

2e jaars O. 15

geboren in 2006

1e jaars O. 15

geboren in 2007

2e jaars O. 13

geboren in 2008

1e jaars O. 13

geboren in 2009

2e jaars O. 11

geboren in 2010

1e jaars O. 11

geboren in 2011

2e jaars O. 9

geboren in 2012

1e jaars O. 9

geboren in 2013

2e jaars O. 7

geboren in 2014

1e jaars O. 7

geboren in 2015

Mini’s

geboren in 2016

E.H.B.O.-tas
AED
Voor kleine ongevallen, waarvoor bijvoorbeeld een pleister nodig is, is
er een EHBO-tas beschikbaar in de bestuurskamer en in het jeugdhok. Vraag hier in voorkomende gevallen naar in de bestuurskamer.
Een AED is aanwezig in het grote scheidsrechterskleedlokaal.
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Ongewenste intimiteiten
Binnen de vereniging is de “Regeling ongewenste intimiteiten” van
kracht. Deze regeling is bedoeld om ongewenste intimiteiten binnen
Seroos te voorkomen of, wanneer er toch sprake is van ongewenst
gedrag, op een goede manier hiermee om te gaan. Ondermeer door
tussenkomst van onafhankelijke deskundigen.
De regeling is permanent verkrijgbaar bij de secretaris van de
vereniging.
Pesten
Veel mensen zijn wel eens betrokken geweest bij pestgedrag of de
gevolgen daarvan. Dit kan zijn als slachtoffer, dader, maar ook als
getuige. Trainers en leiders hebben een nadrukkelijke rol bij het
voorkomen van pestgedrag binnen een team. De basis hiervoor
wordt mogelijk gevormd door regels, maar zeker ook door de
omgang van de trainer/leider met zijn of haar pupillen. En pesten is
niet alleen iets wat voorkomt bij kinderen, maar ook bij volwassenen.
Uiteraard hebben ouders er ook een taak in om pesten te voorkomen
of op te lossen. De gevolgen van dit soort gedrag kunnen groot zijn.
Pestgedrag is niet wenselijk en we willen het zoveel mogelijk
voorkomen. Pestgedrag moet daarom altijd direct gemeld worden bij
de jeugdcoördinator of bestuurslid. Deze zal dan in overleg met de
elftaltrainer(s) en leider(s) bespreken wat de beste aanpak is.
Trainen in de zaal
Periode
Zaal
Maandag t/m donderdag
November
Serooskerke
December

Serooskerke

Januari

Serooskerke

Februari

Serooskerke

Zaterdag
9-1 t/m 6-2

Serooskerke

Dag en Tijd

Teams

Wo 15.45
18.00
Wo 15.45
18.00
Wo 15.45
18.00
Wo 15.45
18.00

JO08 en
JO07
JO08 en
JO07
JO08 en
JO07
JO08 en
JO07

–
–
–
–

Za 9.00 –12.00

JO19 /JO07
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Om het mogelijk te maken dat jeugdelftallen kunnen trainen als de
velden niet bespeelbaar zijn in de winterperiode, kan gebruik worden
gemaakt van de trapvelden in Serooskerke, Vrouwenpolder en
Grijpskerke of van diverse sportzalen in de gemeente Veere. Op
maandag en woensdag hebben wij zalen in Serooskerke en
Vrouwenpolder gereserveerd. We gaan er vanuit dat de oudere
teams ook in de winter zoveel mogelijk buiten zullen trainen en
daarom krijgen de F en Mini spelers voorrang bij de zaalhuur. Om
zoveel mogelijk aanvragen te kunnen honoreren, kan elk team per
week één uur in de zaal trainen. Als er veel gebruik gemaakt wordt,
dan zullen we proberen extra ruimte te huren. Indien dat die week
niet mogelijk is, wordt de beschikbare ruimte zo eerlijk mogelijk
verdeeld over de teams.
Daarnaast hebben we de gymzaal in Serooskerke op zaterdagochtend
beschikbaar voor extra trainingen in de winterstop of bij
afgelastingen. Je kunt op zaterdag één uur trainen.
Als je gebruik wilt maken van de zaal, neem dan contact op met
Jacco Riemens. Hij regelt de indeling in de diverse zalen. Je kunt
alleen reserveren voor de lopende week. Aanvragen voor een
zaterdagtraining moeten binnen zijn op donderdagmiddag 16.00u,
op vrijdag weet je via een e-mail of je op zaterdag in de zaal terecht
kan.
Buiten deze dagen en tijden kunnen gymzalen niet zonder overleg
met Jacco Riemens worden gehuurd of gereserveerd op kosten van
de vereniging.
Contactgegevens Jacco Riemens: E jariemens@me.com
M 06-51155282 T 0118-593598
Op tijd zijn
Het is gebruikelijk dat alle spelers en speelsters bij thuiswedstrijden
minstens een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
Bij de oudere jeugd is dat zelfs een uur voor de wedstrijd.
Dit is belangrijk, omdat men dan gezamenlijk om kan kleden en
vervolgens de warming-up kan doen. Bovendien heeft de trainer
en/of leider dan nog de tijd om het een en ander met het team te
kunnen bespreken.
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Samen uit, samen thuis
Het is de bedoeling dat we m.b.t. uitwedstrijden allemaal tegelijk
vertrekken vanaf het sportpark. Zorg dus dat je ruimschoots op tijd
aanwezig bent, zodat je leider kan zien of het team compleet is. Ook
na de wedstrijd vertrekken we pas als iedereen klaar is.
Vervoer naar uitwedstrijden
De leider van uw kind(eren) zal u een paar keer per seizoen vragen
om te willen rijden naar uitwedstrijden. Vaak is dit al lang van
tevoren bekend gemaakt, omdat er een rijschema is opgesteld. Zo
zijn niet steeds dezelfde ouders aan de beurt. Houd er rekening mee,
dat er niet meer passagiers per auto mogen worden vervoerd dan het
aantal gordels dat in de auto aanwezig is, zodat iedere passagier in
een gordel zit. Als je chauffeur bent, let er dan op dat iedereen de
gordel om heeft !!!!!
Wassen tenue van de sponsor.
Wij zijn blij dat bijna alle teams een sponsor hebben voor hun tenue,
zodat we op zaterdag netjes voor de dag kunnen komen. Dit brengt
echter wel met zich mee, dat het tenue gezamenlijk gewassen moet
worden. Hiervoor zal een schema worden opgesteld, zodat iedere
ouder/verzorger of bij de senioren uzelf een paar keer aan de beurt
komt. Wij verzoeken u het shirt binnenstebuiten te wassen i.v.m. de
reclameopdruk.
Reiskostenvergoeding
Omdat een aantal van onze jeugdteams ver moeten rijden naar
uitwedstrijden is er binnen de vereniging de volgende regeling
vastgesteld:
De eerste 65 kilometer, zowel heen als terug, komen voor rekening
van degene die rijdt. De meerkilometers zullen door de
voetbalvereniging worden vergoed à € 0,12 per kilometer. Als u van
deze regeling gebruik wilt maken, kunt u een declaratieformulier
vragen aan de leider van het team waar u voor rijdt. Na inlevering
van het formulier worden de reiskosten zo snel mogelijk aan u
betaald.
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Begeleiding jeugdteams
Elk jaar is het moeilijk om voor elk team een trainer en/of leider te
vinden. Mocht u belangstelling hebben voor het trainen of begeleiden
van een team, neem dan even contact op met iemand van de
jeugdcommissie of de vrijwilligerscoördinator. Wij vinden het net zo
belangrijk als u dat onze leden goed begeleid worden.
Belangrijke informatie voor de trainer/leider
Het kan voor een trainer en/of leider van groot belang zijn te weten
of uw kind lijdt aan bijvoorbeeld een chronische ziekte. Ook bij
eventuele ongevallen of andere problemen kan hij/zij, wanneer dit
door u gemeld is hiermee rekening houden.
Speelduur
O. 19 jaar 2x45 minuten
O. 17 jaar 2x40 minuten
O. 15 jaar 2x35 minuten
O. 13 jaar 2x30 minuten
O. 11 jaar 2x25 minuten
O. 9 jaar 2x20 minuten
Wisselspelerregeling
Bij wedstrijden van Onder 13, 11 en 9 jaar mag onbeperkt en
doorlopend worden gewisseld.
Bij de Onder 19, 17 en 15 jaar (bij ons allemaal categorie B) is het
doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan.
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Gele kaart
Op 20 maart 2014 heeft de KNVB haar actieplan ´Tegen geweld, voor
sportiviteit’ gepresenteerd. Een voetbalbreed actieplan ter
bevordering van respect op en rond de voetbalvelden. Een van de
maatregelen die vanaf dit seizoen geldt is tijdstraf bij (eerste) gele
kaart. Deze maatregel is meteen voelbaar voor zowel speler als team.
En een automatische afkoelperiode. Het zijn de voordelen van de
directe tijdstraf van tien minuten die een speler (in de B-categorie
junioren en senioren) bij het krijgen van een gele kaart voortaan
krijgt opgelegd. Gele kaarten komen hiermee niet meer op het
wedstrijdformulier te staan – en kunnen verder dus evenmin leiden
tot een uiteindelijke schorsing. Krijgt een speler in dezelfde wedstrijd
een tweede gele kaart, dan is dit evengoed ‘rood’. Hij of zij moet dan
definitief het veld verlaten, zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen
heeft. Alleen nog na directe rode kaarten volgt de gebruikelijke
tuchtrechtelijke procedure. Bijkomend voordeel van deze maatregel is
dat de KNVB hiermee de administratieve last van verenigingen
verlaagt.
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Overzicht trainingsavonden en kleedkamerindeling

Indeling trainingsvelden kleedkamers Seizoen 2021-2022
team
veld Kleedkamer
18.00 - 19.30
1A
1
18.00 - 19.00 JO10 1/2
1A
2
Martijn Cleeren/Olivier Eshuis
19.30 - 21.00
2A
3
18:00 - 19.30
2B
4
19.30 - 21.00
1A
1
19.30 - 21.00
2B
5
20.00 - 21.00 Pink Ladies
1B
2
18.30 - 20:00 JO17-1
4A
3
Robbie Sturm/Bjorn Francke/Peter Gideonse
19.00 - 20.30 Dames 1 /2
5
7/8 Ron Mezach/Theun Kamermans/Joeri Koole
18.00 - 19.30 JO15-1
5A
2
Jort Zuidhof/Matthias Dees
18.30 - 20.00 MO17-1
4B
5
Chris Momberger
19.30 - 21.00 Veere 1
1
1
19.30 - 21.00 Veere 2
2A
2
19.30 - 21.00 JO19-1/2
2B
3/4 Joachim Cornelisse/Arnold Schreij
18.00 - 19.30 JO12 1/2
5A
3
Ruud Aarnoutse / Steven Hollemans
18.00 - 19.00
4A
4
18.30 - 19.30 MO13-1
4B
7
Jan-Peter Duvekot
19.00 - 20.00 Serooskerke K
5
6
20.00 - 21.30 Serooskerke 1
5
6
Wesley Visser
19.30 - 21.00 Serooskerke 2
5
5
Adrie van Belzen
19.30 - 21.00

dag locatie tijd
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di

Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Seroos
Seroos
Seroos
Seroos
Veere
Veere
Veere
Seroos
Seroos
Seroos
Seroos
Seroos
Seroos
Seroos
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Wo
Wo
Wo
Wo
Wo
Wo
Wo
Wo
Wo
Wo
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do

Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Seroos
Seroos
Seroos
Veere
Veere
Veere
Veere
Veere
Seroos
Seroos
Seroos
Seroos
Seroos
Seroos
Seroos

18.00 - 19.30
18.30 - 20.00
19.30 - 21.00
19.30 - 21.00
18.00 - 19.00
18.00 - 19.00
18.00 - 19.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.30
20.00 - 21.30
17.45 - 19.15
18.30 - 19.30
19:00 - 20:30
19.30 - 21.00
19.30 - 21.00
18.00 - 19.00
18.30 - 20.00
18.30 - 20.00
18.00 - 19.30
20.00 - 21.30
19.30 - 21.00
20.00 - 21.30

JO15-1
JO17-1
Veere 3
JO07-1
JO08-1
JO09 1/2
JO10 1/2
Dames 1 /2
Seroos senioren
JO12 1/2
MO13-1
MO17
Veere 1
Veere 2

Serooskerke 1
Serooskerke 2
JO19-1/2

2B
2A
2B
1A
1
1
2B
4
5
5
2
1
2
1
2
5A
4A
4B
4A
5A
5B
4

4
5
1
2
1
3
2
4
7/8
1
3
4
5
1
2
2
1
4
5
6
5
2

VACATURE
Steven Aarnoutse/Jeffrey Koets

VACATURE
Stefan Gideonse
Matthias de Visser / Sander Lobbezoo
Ruben Hollemans / Tom de Bruijn
Ron Mezach/Theun Kamermans/Joeri Koole
Peter Francke / Pim Kroese
Ricky Besuijen
VACATURE

Wesley Visser
Adrie van Belzen
Hans Wattel/Laurens Overweel
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We verzoeken iedereen om volgens het opgesteld schema te trainen.
Als blijkt dat er geen gehoor aan gegeven wordt zullen er
maatregelen volgen. Maar wij gaan er vanuit dat het zover niet hoeft
te komen.
Ook willen wij de trainers er nogmaals op wijzen om niet, zeker niet
bij een nat en drassig veld, steeds op dezelfde plaats te trainen maar
gebruik te maken van het hele veld. Daarnaast is het de bedoeling
dat de gebruikte goals (groot en klein) aan de zijkant van het veld
geplaatst worden als je klaar met trainen bent. Op deze manier kan
de gemeente het veld maaien en hoeft de volgende groep die op het
veld traint de troep van een ander niet op te ruimen!
Trainingstijden bij afgelastingen
Indien een wedstrijd wordt afgelast, wordt er getraind op de
volgende tijden:
O. 9 jaar
9.00-10.00
Veld 4
O. 11 jaar
9.00-10.00
Veld 5
O. 13 jaar
9.45-11.00
Veld 5
O. 15 jaar
9.45-11.00
Veld 4
O. 17 jaar
11.00-12.30
Veld 5
O. 19 jaar
11.00-12.30
Veld 4
Senioren
13.30-……..
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Sportpark de Bieweg
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Kennismakingsdag / Startdag
Op zaterdag 4 september 2021 organiseren we weer een
kennismakingsdag cq startdag. Ook dit keer is de startdag voor onze
leden, nieuwe leden, twijfelaars en nieuwsgierigen. Ook broertjes, zusjes,
neven, nichten zijn welkom om mee te doen.
We hebben ook dit jaar weer een leuk programma opgezet, waarmee we
het seizoen sportief willen beginnen. Jullie zijn welkom vanaf 9.00uur,
rond 13.00u sluiten we het samen af met eten en drinken.
We hopen jullie allemaal te zien op de startdag!
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Starterskit
Als uw kind misschien op voetbal wilt, maar deze niet weet of hij/zij
het echt leuk vindt, dan mag hij/zij enkele keren vrijblijvend mee
komen trainen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met iemand
van de jeugdcommissie. Wanneer ze (daarna) lid worden, krijgen
nieuwe leden onder de 10 jaar een unieke SJO Serooskerke-Veere
Starterskit. Dit pakket bestaat uit een hoody voor de jonge
voetballer met de eigen voornaam er opgedrukt, een voetbaltas en
een waardebon van onze sponsor Erik Intersport te Middelburg.
Aanmelden als lid van de VV Serooskerke kan door een mail te sturen
naar jaapall@zeelandnet.nl
De besturen van Serooskerke en Veere en de jeugdcommissie van de
SJO Serooskerke-Veere hopen u, of een van uw kinderen, snel eens
te ontmoeten op sportpark “Noordhout” aan de Kadetweg te
Serooskerke of sportpark “de Bieweg” te Veere.
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Activiteiten
Ook in het nieuwe seizoen zal de evenementencommissie weer de
nodige activiteiten organiseren, voor elk jeugdteam een activiteit.
Aan het begin van het seizoen kan ieder team een voorkeur voor een
bepaalde activiteit aangeven. De leider ontvang hiervoor een
formulier. zoals:
•
Bingo/discoavond
•
Sinterklaasmiddag
•
Film
•
Zwemmen
•
Bowlen
•
Slotavond
Voor alle vrijwilligers wordt een speciale vrijwilligersavond
georganiseerd.
Via een affiche in de kantine of via je leider word je hiervan op de
hoogte gebracht.
Voor de jo7 en jonger regelen we een frietje na de laatste training
van het seizoen.
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Sponsoren VV Serooskerke SJO Serooskerke-Veere

Naam

Woonplaats

A & R Afbouw

Middelburg

Aannemersbedrijf Paauwe

Serooskerke

Aannemersbedrijf Sturm B.V.

Gapinge

Aannemingsbedrijf Dolstra

Veere

Aannemingsbedrijf Francke

Oostkapelle

Aannemingsbedrijf Geldof

Middelburg

Accountant- en Adviesgroep Rijkse

Middelburg

Administratiekantoor Bouterse - regiobank

Serooskerke

Auto Sturm

Middelburg

Autobedrijf Melse BV

Vlissingen

Autobedrijf Veersedam

Vrouwenpolder

Autobedrijf Wondergem

Vlissingen

Autorijschool Scaldis

Serooskerke

Autoschadeteam Middelburg bv

Goes

B & S Koeltechniek en airconditioning B.V.

Serooskerke

Baker Tilly N.V.

Rotterdam

Bed en Brood

Veere

Bert Nieuwenhuis Tegeltechniek

Vrouwenpolder

Bouwcenter Logus Vlissingen

Vlissingen

Bouwkundig tekenbureau Contek

Serooskerke

BPE evenementen

Grijpskerke

BPG Van Westen Bouwmaterialen

Middelburg

Breedijk Horeca Verzorging (BHV)

Serooskerke

Breezand - HRC Duinoord

Vrouwenpolder

Café Cafetaria & Chin. Afh.centr. Het Centrum

Serooskerke

Eetcafe In De Gouwe Gheijt

Grijpskerke

Camping In de Bongerd

Oostkapelle
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Camping Olmenveld

Serooskerke

Campingshop Clarijs & Bikebags

Serooskerke

Caravanstalling Zeil & Wiel

Serooskerke

Cijsouw renovatie & onderhoudsbedrijf

Serooskerke

Damen Naval B.V.

Vlissingen

De Bruijn Elektro

Vrouwenpolder

De Koeijer Schilders

Heinkenszand

De Notedop

Serooskerke

De Pooter Olie

Terneuzen

DEMA Bouwkundig Ingenieur

Serooskerke

Detec Zeeland Beveiliging BV

Middelburg

Dierenpension Villa Hondegem

Grijpskerke

Don Risicobeheer

Middelburg

Drukkerij van Keulen

Serooskerke

Duvekot Bouw

Vrouwenpolder

Erik INTERSPORT

Middelburg

FysioFitness de Driehoek

Serooskerke

Fysiotherapie J.F.P. Meijers

Serooskerke

Grandcafé De Pekelinge

Oostkapelle

Gunst Sierpleister

Serooskerke

Hoefsmederij Jacob Westerbeke

Vrouwenpolder

HRC de Boekanier

Vrouwenpolder

HUBO Serooskerke

Serooskerke

ING Bank Nederland

Amsterdam

Jos Tuns masseur

Vlissingen

Kapsalon mijn zus en ik

Westkapelle

KG adviseurs

Middelburg

Letternet - schildersbedrijf Passenier

Serooskerke
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Loonbedrijf Fa Houmes en Zn

Aagtekerke

Loonbedrijf Louwerse

Serooskerke

Luijten VVZ

Goes

MALTEC Service en onderhoud

Serooskerke

Mateco BV

Rotterdam

Meulenberg diervoeders

Serooskerke

Midavaine Installatietechniek

Serooskerke

Mirjam Hairfashion

Serooskerke

Oliehandel Dekker

Grijpskerke

OOS-International BV

Serooskerke

Pannenkoekenrestaurant de Heksenketel

Vrouwenpolder

Pizzeria Mediteranée

Vrouwenpolder

PLUS Corbijn

Vrouwenpolder

PLUS Serooskerke

Serooskerke

PMB Marsaki BV

Goes

Propema Infra BV

Serooskerke

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Vlissingen

Restaurant El Fuego

Domburg

Reumazorg Zuid-West Nederland

Goes

Rinus en Lia Louwerse drukwerk

Serooskerke

Riool Techniek Zeeland

Serooskerke

Schildersbedrijf Paauwe

Serooskerke

Schildersbedrijf Schiboo

Grijpskerke

Siersmederij Wisse

Serooskerke

Sikkens Center Goes

Goes

Sinke Schoenmode

Serooskerke

Sonja Boogaard Makelaardij

Middelburg

Strandpaviljoen de Branding

Zoutelande
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Strandpaviljoen De Strandzot

Westkapelle

Strandrestaurant De Dam

Vrouwenpolder

Suurmond elektrotechniek

Oost-souburg

SvO schoonmaak

Vrouwenpolder

Tandartsenpraktijk Kunst

Middelburg

Tom Center te Domburg

Domburg

Uitspanning Oranjezon

Vrouwenpolder

Van Boven Totaalinstallateur

Koudekerke

Van der Eijk Tweewielerspecialist

Serooskerke

Veersedam Carwash

Vrouwenpolder

Vergezogt, Automatisering, Internetdiensten &
Grafisch
Versluis en Willeboer Geveltechniek BV

Serooskerke

Vigiles Brandveiligheid B.V.

Terneuzen

Visspecialist Wachters

Middelburg

Waepen van Veere

Veere

Weststrate Verpakkingen

Middelburg

Wielemaker B.V.

Middelburg

Zorgstroom

Middelburg

ZOS Zonweringen

Serooskerke

Serooskerke
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Accommodatie:
Sportpark “Noordhout”
Kadetweg 4
4353 SJ Serooskerke
Tel.: 0118-592442
Bankrelaties:
NL05RABO0365215732
KNVB-nummer:

BBHY63N

www.vvserooskerke.nl
KNVB-nummer SJO
Serooskerke-Veere: SQGT12L
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