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VOORWOORD

Welkom bij voetbalvereniging DESM
In dit infoboekje staat veel informatie om u wegwijs te maken binnen onze club. Zowel nieuwe als bestaande leden, maar
ook ouders vinden hier de nodige informatie, afspraken, regelingen en andere belangrijke informatie. Een digitale versie
van dit boekje is ook in te zien via onze website.
Wij hopen dat u aan de hand van dit infoboekje een goede indruk krijgt van de gang van zaken binnen onze vereniging en
hoe we met elkaar omgaan. Een voetbalclub waar we één zijn en functioneren als een grote familie. Zoals in elke familie
heeft ieder hierin zijn eigen rol. Of dat nu speler, ouder, leider, scheidsrechter, bestuurslid of supporter is, samen vormen
we DESM. Een club waar men terecht kan voor een sportieve wedstrijd, een drankje in De Hoeëskamer, een lach, maar ook
voor een traan. DESM biedt naast alle sportiviteit een warme cultuur waar iedereen welkom is.
Mocht u op zoek zijn naar een manier om uw maatschappelijke verantwoording te pakken en een steentje bij te willen
dragen zijn er bij DESM ook genoeg mogelijkheden. DESM draait volledig op vrijwilligers waar we ontzettend trots op zijn.
Vele handen maken licht werk en u bent van harte welkom.
Wij wensen u veel plezier bij VV DESM

ALGEMEEN
ACCOMMODATIE				CORRESPONDENTIE ADRES
Sportpark de Moeësdiêk
Kaaskampweg 4

			

				

VV DESM
Postbus 10167

6004 RT Weert					6000 GD Weert
Telefoon 0495 - 536566
INTERNET

www.desm.nl

E-MAIL		

info@desm.nl

BANK		

NL35 RABO 0151 5071 20

KvK		

40175764

Omtrent informatie over contacteren van bestuurs- of commissieleden verwijzen wij u naar de site www.desm.nl.
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DOELSTELLING

historie

De vereniging heeft ten doel het beoefenen en het

“Dan moj-jae beej de Moeësdiêk zeen”.

bevorderen van de voetbalsport. Hierin zijn wij lid van de

Voetbalvereniging DESM is in 1945 officieel opgericht.

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Wij nemen

De clubkleuren werden geel en zwart. De letters staan

deel aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde

voor “Door Eendracht Sterk Moesdijk”. In de Weerter regio

wedstrijden en evenementen. Daarnaast organiseren wij

is de vereniging bekend geworden als ‘de Moeësdiêk’.

zelf ook diverse evenementen op het gebied van de voet-

Dit is ook de benaming geworden van het nieuwe

balsport en wij vinden het belangrijk om de benodigde

sportpark. De naam is afgeleid van Moes, Moos of Moost,

materialen en accommodatie te bieden. Wij hebben geen

hetgeen een laaggelegen (moerassig) gebied betekent.

winstoogmerk. Daarnaast zijn we een amateurvereniging

Tot 2014 (69 jaar lang) heeft de vereniging vertoeft op

in de puurste zin van het woord. Er worden geen individu-

sportpark “De Koekoek”. Gelegen aan de Koekoeksweg,

ele vergoedingen aan spelers beschikbaar gesteld.

achter de spoorlijn.

DESM is een club waar voetbal centraal staat. Gezel-

In 2014 was het eindelijk zover. Na heel veel jaren van

ligheid, kameraadschap en saamhorigheid zijn enkele

onderhandelen werd in goede samenwerking met de

kenmerken die de boventoon voeren. Dit bevordert ook

gemeente een prachtig nieuw sportpark gerealiseerd aan

de sportprestatie. Of men nu prestatief of recreatief wil

de Kaaskampweg. Vlak bij de mooie wijk Leuken en het

voetballen, dat is allemaal mogelijk bij DESM.

nieuw gerealiseerde uitbreidingsgebied “Vrouwehof”.
De accommodatie bestaat uit een kwalitatief goed

Statuten

kunstgrasveld, twee natuurgrasvelden en een modern

De statuten zijn in 2016 geheel vernieuwd naar deze tijd.

clubgebouw. De “Hoeëskamer-kantine” is een gezellige

Deze statuten zijn in de jaarvergadering vastgesteld en in

plek geworden binnen de club, waar een ieder zich met-

te zien op onze website.

een thuis voelt. Door de realisering van dit nieuwe park
is DESM klaar voor de toekomst.

De nieuwe statuten zijn goedgekeurd door de KNVB en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarmee

Bij DESM staat de sociaal maatschappelijke functie van

heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid en zijn

een vereniging centraal. De vereniging is een ontmoe-

de bestuursleden niet persoonlijk wettelijk aansprakelijk.

tingsplek, alwaar jong en oud hun favoriete voetbalhobby

In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereni-

kunnen uitoefenen. In al die vele jaren was en is de club

ging, met de rechten en plichten van de leden.

een plek waar de jeugd goed werd en wordt opgevangen.
Voetbal is een teamsport. Plezierig, recreatief en presta-

Huishoudelijk regelement

tief met elkaar bezig zijn. Waarden en normen en op een

Ook het huishoudelijk regelement is geheel vernieuwd

respectvolle wijze met elkaar omgaan zijn daarbij een

in 2016 en staat op de site ter inzage. Het huishoudelijk

vereiste.

regelement geeft handen en voeten aan onze statuten.
Hier wordt beschreven hoe we een en ander aanpakken

DESM groeit en bloeit. Steeds meer leden willen lid wor-

en wat van ieder verwacht wordt.

den van onze club. Vooral de jeugdafdeling kent een forse
aanwas. Mogelijkheden om in teamverband te spelen zijn
er volop, bij de jeugd maar ook bij de senioren.
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De club kent ook vele niet-actieve leden. Samen met de

Commissies

actieve leden zorgen ze voor de invulling van de belang-

In onze organisatie hebben we ervoor gekozen om met

rijkste pijler van onze club richting toekomst: het vrijwil-

diverse commissies te werken, die ieder hun eigen spe-

ligerswerk. 70 Jaar lang hebben mensen iets extra’s willen

cifieke zaken behartigen. Voor contactpersonen van alle

doen voor die club en dat blijft ook een voorwaarde voor

commissies of van het bestuur verwijzen wij u naar onze

succes en voortbestaan in de komende jaren.

website.

Een vereniging kan alleen groeien en bloeien als de

Accommodatiecommissie

betrokkenheid groot is en als er een goede sfeer is. Bij zo

Samen willen we ervoor zorgen dat ons prachtige sport-

een club wil je horen en wil je samen iets extra’s doen.

park goed wordt onderhouden. Dat is de opdracht die

Bestuur

onze accommodatie-werkgroep zicht stelt. Elke maandagochtend komt een groep van 65-plussers op ons sport-

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris,

park bij elkaar. Tussen 9 en 12 uur zorgen ze ervoor dat

penningmeester en bestuursleden. Het dagelijks bestuur

alles wordt opgeruimd. Vuilnisbakken worden geleegd,

is verantwoordelijk / ziet toe op de algehele gang van

stoepen geveegd, de looppaden worden onkruidvrij

zaken en vertegenwoordigt de club als rechtspersoon.

gehouden, snoei- en tuinwerkzaamheden uitgevoerd.

Zij belegt verschillende vergaderingen, zoals bestuurs-

Alle werkzaamheden zijn licht van aard. Het bestuur wil

vergadering, vergadering met de voorzitters van de ver-

deze werkgroep graag uitbreiden. Een aanvulling van

schillende commissies, de jaarvergadering en eventueel

“jongeren” zou welkom zijn. Alles gebeurt in een amicale,

incidentele vergaderingen. Daarnaast draagt het dagelijks

leuke sfeer. Een gezellige koffie pauze maakt er uiteraard

bestuur de jaarstukken voor en is verantwoordelijk voor

onderdeel van uit. Interesse? Kom op de maandagmor-

de gehele financiële afhandeling van de club.

gen een kijkje nemen en alles is snel geregeld. Van harte
welkom!
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Activiteitencommissie

•

Een coördinator materiaal- en kledingbeheer.

DESM is meer dan alleen een sportvereniging waar

Deze beheert en is aanspreekpunt voor het verstrek-

gevoetbald wordt. Wij willen onze leden ook een stuk

ken, repareren en vervangen van alle materialen en

gezelligheid en saamhorigheid bieden. De activiteiten-

kleding van de jeugdafdeling

commissie is verantwoordelijk voor de activiteiten die

•

Een coördinator voor de organisatie van jeugdactivi-

naast het voetballen plaatsvinden. De activiteiten worden

teiten zoals toernooien, Sinterklaas en de openings-

georganiseerd voor iedereen die betrokken is bij de

en afsluitingsdag.

vereniging. Sommige activiteiten zijn opgezet voor een
bepaalde doelgroep.

Op de website www.desm.nl zijn de namen en telefoonnummers van de leden van de jeugdcommissie te

Jaarlijks worden diverse activiteiten georganiseerd, o.a.

raadplegen

•

Seizoensopening

•

Sinterklaasavond

Taken van de jeugdcommissie zijn onder meer :

•

Nieuwjaarsreceptie

•

•

Vrijwilligersavond

het overleg van commissievoorzitters en hoofdbe-

•

Moeësdiêkbâl

stuur;

•

Afsluiting seizoen

Behartiging van de belangen van de jeugd binnen

•

Verzorging van de ledenadministratie van de jeugd;

•

Het (mede) uitwerken, bewaken en uitdragen van de

De communicatie hierover verloopt via verschillende

doelstellingen en de visie van DESM (zie hiervoor het

kanalen. Via het clubblad, de Facebookpagina en de

jeugdopleidingsplan en de statuten);

website zullen de meeste mensen worden geïnformeerd.

•

begeleiding van de jeugdteams;

Tevens hangt in de kantine een activiteitenkalender.
•

Fungeren als aanspreekpunt voor leiders/trainers en
voor ouders;

Ieder jaar doet de activiteitencommissie haar uiterste best
om nieuwe initiatieven te ontplooien. Echter zijn nieuwe

Maken van de indelingen en het (mee) zoeken naar

•

Zorgen voor een tijdige aanvang van de voorbe-

ideeën altijd van harte welkom. Mail je idee(ën) naar de

reidingen op het nieuwe seizoen in overleg met de

voorzitter van de activiteitencommissie (gegevens zijn te

jeugdleiders en -trainers;

vinden op de website).

•

Opstellen van een jaarplanning van de activiteiten
voor de jeugdleden zoals toernooien, openings- en
afsluitingsdag;

Jeugdcommissie

•

den met jeugdleiders / trainers;

De jeugdcommissie behartigt binnen DESM specifiek
de belangen van de jeugd. De jeugdcommissie bestaat

Vaststellen en leiden van vergaderingen of infoavon-

•

Regelen dat er voldoende trainingsmaterialen aan-

naast een voorzitter en secretaris uit diverse coördinato-

wezig zijn, binnen de door de vereniging beschikbaar

ren te weten:

gestelde mogelijkheden en het beheren van materialen en kleding.

•

Een coördinator voor iedere leeftijdscategorie (JO7
t/m JO19). Deze fungeert als eerste aanspreekpunt
voor leiders/trainers van de teams en als tweede
aanspreekpunt voor ouders;
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PR- en sponsorcommissie

Er zijn diverse mogelijkheden om de club te sponsoren.

De PR- en Sponsorcommissie houdt zich bezig met

•

diverse zaken rondom PR en sponsoring.

Reclameborden langs het hoofdveld of op de
sponsorpaal bij de ingang van het sportpark

•

TV-reclame in de kantine

•

Full colour advertentie in het clubblad

•

Wedstrijdsponsor thuiswedstrijden DESM 1

Verschillende mededelingen en publicaties zijn te vinden

•

Club van 70

op diverse manieren. Het belangrijkste communicatie-

•

Reclame op shirts en/of trainingspakken, jacks, tassen

PR

middel van onze club is de website. Hier vind je nieuwsberichten, aankondigingen, verslagen, de agenda en alle

e.d. van een of meerder van onze teams.
•

Daarnaast is het ook nog mogelijk om een pakket

andere informatie die gerelateerd is aan DESM.

samen te stellen. Het DESM Exellent Pakket, Royaal

Ook via ons clubblad “De Umbelder” wordt diverse infor-

Pakket en Standaard Pakket biedt de mogelijkheid

matie verstrekt. De Umbelder is een full colour magazine

om losse sponsoring items te combineren.

en verschijnt 4 keer per seizoen. De Umbelder wordt verstrekt aan alle leden en sponsoren. Daarnaast is het blad
ook te vinden in onze Hoeëskamer en op de website.

Technische commissie

Op de TV in onze Hoeëskamer wordt ook informatie

De technische commissie (TC) houdt zich in eerste instan-

gedeeld zoals de wedstrijdsponsor, het spelertje van de

tie voornamelijk bezig met de aanstelling van de trainers

week, agenda items, enz.

en leiders. Het gaat hier over de trainers (en begeleiders)

Naast onze website zijn we ook op facebook actief. Je

van onze selectie, DESM 1 en 2, de trainer en leiders van

kunt ons hier vinden als “VV DESM”. Ook op deze manier

de lagere elftallen en de trainers van de standaardelftal-

blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes.

len van onze JO19 (A1) t/m JO13 (D1). De aanstelling van
de trainers van de lagere jeugdelftallen vindt plaats in sa-

Op de zondagmiddag besteedt radiozender Weert FM

menspraak met onze jeugdcommissie. Vervolgens vinden

regelmatig aandacht aan de thuiswedstrijden van

er vanuit de TC evaluatiegesprekken plaats met deze trai-

DESM 1. Ook in dagblad De Limburger staan regelmatig

ners, zowel voor- als ook na de winterstop. Tijdens deze

stukken geschreven over de wedstrijd en prestaties van

evaluaties wordt over en weer gekeken op welke wijze de

ons 1e team.

trainer in staat is de werkzaamheden te verrichten zoals
hij deze voor ogen heeft en/of een en ander ook overeen-

Sponsoring

komt met de uitgangspunten die DESM als club nastreeft.
Daarnaast is de TC het eerste aanspreekpunt voor spelers

DESM is een bloeiende vereniging met een grote schare

en/of begeleiding bij een (dreigend) probleem.

aan trouwe sponsoren met een prachtige betrokkenheid,

De samenstelling van de TC is dusdanig dat de leden van

die vaak hun roots op Leuken hebben, maar ook van ver

de commissie zich specifiek bezighouden met ‘de selectie’,

daarbuiten komen.

‘de lagere elftallen’, ‘de veteranenelftallen’ en de jeugd-

Op de website onder “Sponsoring” wordt verwezen naar

elftallen. Naast de personele invulling van de elftallen

de sponsorbrochure.

wordt er ook meegekeken in de planning en de samen-

Voor allerlei vormen van sponsoring kun je de leden van

stelling van de voorbereiding en het programma in de

de sponsorcommissie aanspreken of een mail sturen naar

winterstop van alle bovengenoemde teams.

sponsor@desm.nl.
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Wedstrijden en trainingen

Wedstrijden

Wedstrijdkleding

Samenkomst

DESM draagt de verenigingskleuren geel-zwart. Een geel

De thuiswedstrijden worden gespeeld op ons sportpark

shirt met een zwarte broek en geel/zwarte sokken. Bij

De Moeësdiêk aan de Kaaskampweg te Weert. Door de

alle wedstrijden en trainingen zijn scheenbeschermers

leiders wordt bepaald hoe laat spelers aanwezig dienen

verplicht. De vereniging draagt (momenteel, 2017) zorg

te zijn. De aanvangstijden van de wedstrijden worden

voor het shirt, broek en sokken voor de wedstrijden (dit

gepubliceerd via de website www.desm.nl en zijn ook te

kan in de toekomst wellicht aangepast worden, hou

raadplegen via de KNVB-app voetbal.nl.

hiervoor de site in de gaten). Schoenen, scheenbeschermers, trainingsjasjes en verdere attributen zijn voor eigen

Vertrek & terugkomst

verantwoording. Men dient met respect om te gaan met

Voor uitwedstrijden geldt dat alle teams vertrekken vanaf

de kleding die door de club wordt uitgegeven.

ons sportpark De Moeësdiêk. Spelers komen bijeen
achter de poort. Het is niet de bedoeling dat spelers op

Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf kleding van DESM

de parkeerplaats blijven rondhangen. Na de uitwedstrijd

te bestellen. Samen met onze kledingleverancier heeft

komt men ook gezamenlijk terug bij het sportpark.

DESM een webshop opgezet met een groot assortiment

De vertrektijden worden door de leiders meegedeeld.

aan DESM kleding en accessoires. Zie hiervoor onze website www.desm.nl.

Afmelden voor wedstrijd
Voetbal is een teamsport. Dus wij vragen om u of uw
dochter/zoon niet te snel af te melden. Afmelden voor
een wedstrijd gebeurt bij de leider uiterlijk 1 week voorafgaand aan de betreffende wedstrijd. Vanzelfsprekend
geldt dit niet in geval van ziekte of calamiteiten die een
verlate afmelding noodzakelijk maken. Na herstel van
blessure of ziekte dient de leider / trainer geïnformeerd
te worden, zodat hij / zij daar rekening mee kan houden
voor de eerstvolgende wedstrijd / training.

Afgelasting wedstrijd
Afgelastingen voor een wedstrijd kunt u op verschillende
manieren te weten komen: via de website www.desm.nl
of via de KNVB app voetbal.nl. In geval van twijfel, bel
altijd de betreffende leider.
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Trainingen
Trainingsschema

Afmelden training

We streven er naar om waar mogelijk teams twee maal

Het afmelden voor een training dient vóóraf te gebeuren

per week een training aan te bieden. De JO7-teams

bij de trainer.

trainen één keer per week. De trainingen vinden plaats
volgens een vast schema. Het trainingsschema wordt

Na herstel van blessure of ziekte dient de leider / trainer

voor aanvang van het seizoen bekend gemaakt via de

geïnformeerd te worden, zodat hij daar rekening mee kan

website www.desm.nl .

houden voor de eerstvolgende wedstrijd / training.

Keeperstraining

Afgelasting training

We streven er naar om waar mogelijk keepers van JO11

Indien u twijfelt of de training doorgaat, raadpleeg dan

t/m JO19 keeperstraining te geven.

de trainer in kwestie. Weersomstandigheden zullen
overigens niet snel een reden zijn om een training af te

In de categorieën O7 en O9 wordt nog geen specifieke

gelasten.

keeperstraining gegeven aangezien we willen dat de
jongste spelers zich nog niet fixeren op één positie.
Het schema van de keeperstrainingen wordt voor aanvang van het seizoen bekend gemaakt via de website.
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Accommodatie en plattegrond

Sinds het seizoen 2014/2015 zijn we in het trotse bezit

Sportpark de Moeësdiêk

van een nieuwe accommodatie die de naam “sportpark

Kaaskampweg 4

De Moeësdiêk” heeft gekregen. Wij hebben de beschik-

6004 RT Weert

king over een kunstgrasveld en 2 grasvelden, waarvan

Telefoon 0495 - 536566

1 trainings- en 1 wedstrijdveld.

TRAININGSVELD
(GRAS)
OPENBARE PARKEERPLAATS

FIETSENSTALLING

KLEEDLOKALEN, HOEËSKAMER,
BESTUURSKAMER ETC.

SPEELTERREIN /
TRAININGSHOEK
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WEDSTRIJDVELD
(KUNSTGRAS)

WEDSTRIJDVELD
(GRAS)

Accommodatie
Zaterdag- en zondagdienst

De Hoeëskamer

Voor bezoekende teams is het nog wel eens zoeken

De openingstijden van onze kantine “de Hoeëskamer” zijn

naar de juiste kleedkamer, het juiste veld e.d. Wij vinden

conform de drank- en horecavergunning:

het belangrijk dat er iemand is die als aanspreekpunt/

•

Op donderdagavond vanaf ca. 19.00 uur.

gastheer/gastdame optreedt voor de bezoekende teams,

•

De donderdagavond is tevens clubavond, waarop

maar ook de leiders van DESM. We hebben op een nor-

regelmatig activiteiten georganiseerd worden door

male competitiedag 2 diensten, een ochtenddienst en

de activiteitencommissie.

een middagdienst.

Weekdienst

•

Op dinsdagavond is het clubhuis geopend van 19.30
tot 22.30 uur.

•

Op zaterdag en zondag vanaf ca. een uur voor aan-

Ook voor de trainingen e.d. door de week zijn er mensen

vang van de eerste thuiswedstrijd. Op zaterdag tot

nodig die de poorten willen openen en sluiten, het alarm

uiterlijk 19.00 uur en op zondag, afhankelijk van de

kunnen afzetten/aanzetten, ruimtes controleren e.d.

thuiswedstrijden van het eerste elftal, tot 20.00 uur.
•

Op overige avonden is de kantine alleen dan ge-

Heeft u interesse om uw steentje bij te dragen als vrijwil-

opend als er vergaderingen of bijzondere vereni-

liger en kunt u af en toe een dienst draaien zoals hier-

gingsactiviteiten zijn.

boven genoemd, neemt u dan contact met ons op via

•

info@desm.nl. Hiervoor geldt natuurlijk dat de “werklast”
gedragen wordt door velen. Hoe meer mensen zich

Voor mensen onder de 18 jaar schenken wij géén
alcoholische dranken.

•

Tijdens wedstrijden van ons eerste elftal is het verbo-

aanmelden, hoe minder tijd wij vragen van deze vrijwilli-

den (door de KNVB) om drank te schenken in glas.

gers. Wij waarderen alle medewerking ten zeerste. Samen

Wij hebben er dan ook voor gekozen om plastic gla-

staan we sterk.

zen te gebruiken (van hoogwaardige kwaliteit) vanaf
een half uur voor de wedstrijd t/m een half uur na de

Gebruik velden
Om onze velden in een goede staat te houden zijn er

wedstrijd.
•

enkele regels die wij volgen. Voor het gebruik van het
kunstgrasveld staan deze regels bij de poort van het

glaswerk mee te nemen.
•

kunstgrasveld. Daarnaast verzoeken wij spelers om, na
een training of wedstrijd op het gras, niet op het kunst-

In de Hoeëskamer is het verboden om zelf meegenomen drank/etenswaren te nuttigen.

•

grasveld te lopen. Van het kunstgrasveld hebben wij heel
veel profijt, we willen de kwaliteit graag hoog houden.

In kleedlokalen is het te allen tijden verboden om

Het is verboden om met voetbalschoenen de
Hoeëskamer te betreden.

•

Voetbaltassen horen in de daarvoor bestemde
tassenrekken.

Wij begrijpen dat, vooral voor de jeugd, het sportpark een
geweldige plek is om te voetballen met vrienden.

•

Het kantinemeubilair mag niet buiten gebruikt
worden.

HET IS ECHTER TEN STRENGSTE VERBODEN OM OVER GESLOTEN POORTEN EN HEKKEN TE KLIMMEN EN GEBRUIK
TE MAKEN VAN DE VOETBALVELDEN. BIJ OVERTREDING
KUNNEN ER SANCTIES VOLGEN VOOR BETROKKENEN.
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knvb
Vervolgens wordt e.e.a. geregeld met de KNVB.

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Een organisatie met ruim 1 miljoen

•

Zodra wij van de KNVB een lidnummer ontvangen

leden. Allerlei voetbalinformatie kunt u vinden op de

hebben is de betreffende speler of speelster

internetsite www.voetbal.nl. De KNVB is onderverdeeld in

speelgerechtigd, zal hij of zij ingedeeld worden

6 districten, wij horen bij district Zuid II. De KNVB regelt

en is hij / zij ook verzekerd. Zonder lidnummer

de wedstrijden voor de competities en (voor zover deze

mag er niet gevoetbald worden!

beschikbaar zijn) de scheidsrechters. Voetbalvereniging

•

Bij aanmelding kan geïnformeerd worden bij de
eerdere vereniging waarom een overstap gemaakt

DESM heeft als verenigingsnummer BBJT13V.

wordt.
KNVB Boetes
Alle persoonlijke KNVB Boetes zijn voor eigen rekening.

Tussentijds aanmelden

Alle elftalboetes worden verhaald op het team. Persoonlij-

•

Bent u, of is uw kind nog niet actief bij een andere

ke boetes worden automatisch ingehouden van de bank-

vereniging, dan is dit in principe geen probleem. Er

rekening waar ook de contributie op wordt ingehouden.

moet dan wel plaats zijn in een team, anders komt
men op de wachtlijst (zie onder “aanmelden”).
•

Ledenadministratie

Voetbalt u of uw kind bij een andere vereniging
en wil hij / zij in het lopende seizoen overstappen
naar DESM, dan is er toestemming nodig van de
voetbalvereniging waar u of uw kind nu actief is. In

Aanmelden

het algemeen zal – behoudens bijzondere omstan-

•

Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 5 jaar.

digheden- een vereniging niet meewerken aan een

•

De hoogte van de contributie is te vinden op onze site.

tussentijdse overschrijving. Overigens kan DESM ook

•

Plaatsing in één van de teams is afhankelijk van de

informeren bij de huidige vereniging waarom u of

groepsgrootte. In beginsel geldt voor een elftal een

uw zoon/dochter de tussentijdse overstap wil maken.

maximum van 16 spelers en voor een zevental een

Tenslotte geldt ook bij tussentijdse aanmeldingen,

maximum van 9 spelers. De coördinator en de trai-

dat er plaats moet zijn in een team, anders komt men

ners bepalen aan de hand van de specifieke situatie

op de wachtlijst (zie onder “aanmelden”).

of hiervan wordt afgeweken.
•
•

Is er geen ruimte in één van de teams, dan wordt u,

Afmelden

indien gewenst, op de wachtlijst geplaatst.

•

Is er wel ruimte, dat krijgt u een aanmeldingsformu-

bij de desbetreffende (jeugd)secretaris:

lier en een machtigingsformulier, welke u beide inge-

jeugd@desm.nl of info@desm.nl.

vuld retour dient te sturen. Vanaf de JO13 (in de regel

•

Afmelden van (jeugd)leden kan alleen schriftelijk

•

Deadline voor het afmelden is 31 mei. Indien een

vanaf 10 jaar) is een pasfoto nodig. Deze wordt bij

(jeugd)lid wordt afgemeld ná 31 mei, dan wordt de

de KNVB app (digitaal wedstrijdformulier) gebruikt.

contributie nog voor het gehele seizoen in rekening

Dit is door de KNVB verplicht gesteld

gebracht!

Nadat de gegevens retour zijn ontvangen, worden
deze doorgegeven aan de ledenadministratie.
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•

Het afmelden dient te allen tijde persoonlijk te
gebeuren

Overschrijving tijdens het seizoen naar een

Verzekeringen

andere vereniging

•

•

Mocht u of uw zoon/ dochter tussentijds willen

wel voor de trainingen, als voor de wedstrijden en de

overstappen naar een andere vereniging in de regio

officieel bij de KNVB aangemelde jeugdtoernooien

Weert, dan zal DESM hier in principe géén mede-

(voor meer informatie hieromtrent kunt u de KNVB

werking aan verlenen. In uitzonderlijke gevallen, is

site raadplegen, www.knvb.nl).

afwijking van deze regel mogelijk. De technische

•

Iedere speler is via de KNVB verzekerd. Dit geldt zo-

•

Voor ouders / verzorgers die spelers vervoeren met

commissie of jeugdcommissie bepaalt of sprake is

hun auto is het wenselijk dat er een inzittendenverze-

van een uitzonderlijk geval.

kering is afgesloten.

Na de 1e vrijdag van maart verleent de KNVB alleen

•

Voor iedereen die vrijwilligerswerk verricht voor
DESM is een verzekering afgesloten.

overschrijving, onder de beperking dat men tot het
nieuwe seizoen niet mag deelnemen aan bindende
wedstrijden van de nieuwe vereniging!

Soorten leden
Binnen onze vereniging kennen we diverse soorten leden.

Adreswijzigingen

•

niet hebben bereikt)

Adreswijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail doorgegeven te worden aan de secretaris: info@desm.nl,

Pupillen (leden die de leeftijd van dertien jaar nog

•

Junioren (leden die de leeftijd van achttien jaar nog
niet hebben bereikt)

of aan de Jeugdsecretaris: Middelstestraat 145, 6004 BJ
Weert. E-mail: jeugd@desm.nl. DESM kent een geauto-

•

Senioren (leden van achttien jaar en ouder)

matiseerd contributiesysteem. Dit betekent dat bij op-

•

Steunende leden (leden die de voetbalsport niet
(meer) uitoefenen, maar wel lid zijn van onze club)

gave een machtigingsformulier getekend dient te worden
tot overschrijving van de contributie. De contributie

•

Vrijwilligers (leden of niet-leden die onze club op wat

wordt 1 x per jaar , bij de start van het seizoen, automa-

voor wijze dan ook helpen met de uitvoering van de

tisch en in zijn geheel van uw rekening afgeschreven.

dagelijkse gang van zaken)

Eventuele administratiekosten zullen dan ook worden

•

Leden van verdienste / ere-leden (leden die wegens

afgeschreven. Tot wederopzegging dient de contributie

bijzondere verdiensten voor de vereniging door het

betaald te worden.

bestuur als zodanig zijn benoemd)
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Afdeling Jeugd

•

Uitdragen van de omschreven doelstellingen van
DESM en het handhaven van de waarden en normen.

•

Verantwoordelijkheid durven te nemen. Indien je iets

Leeftijdscategorieën

signaleert dat niet strookt met de doelstellingen, durf

Binnen het jeugdvoetbal gelden verschillende catego-

hier op een gepaste manier iets van te zeggen!

rieën. Vanaf het seizoen 2016-2017 wordt een nieuwe

•

Afspraken maken omtrent vertrektijden van wedstrij-

aanduiding gebruikt. Voor de vraag in welke leeftijds-

den en aanvangstijden van trainingen. Spreek ook af

categorie een speler wordt ingedeeld is de peildatum 1

hoe laat men vóór een training aanwezig dient te zijn.

januari 00.00 uur van enig jaar bepalend. Categorieën:

•

Indien je signaleert dat ouders / verzorgers structu-

•

Jeugd onder 7 (JO7, voorheen mini’s)

reel hun kind op een tijdstip afzetten / ophalen dat

•

Jeugd onder 9 (JO9, voorheen F)

sterk afwijkt van de tijden die besproken zijn, ga dan

•

Jeugd onder 11 (JO11, voorheen E)

het gesprek aan met deze ouders. Indien dit dan nog

•

Jeugd onder 13 (JO13, voorheen D)

niet veranderd, neem dan contact op met de betref-

•

Jeugd onder 15 (JO15, voorheen C)

fende coördinator.

•

Jeugd onder 17 (JO17, voorheen B)

•

Jeugd onder 19 (JO19, voorheen A)

•

baar zijn gesteld (tenues, ballen / goals / etc.).
•

Jeugdtrainers en -leiders
U zult begrijpen dat een vereniging als DESM alleen maar

•
•

Erop toezien dat veld en kleedlokaal schoon achtergelaten worden na een wedstrijd en training.

•

Samen met de coördinator en activiteitencommissie
zorgdragen voor de “niet- voetbal activiteiten”.

jeugdleiders vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag
aan. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.

Zet doeltjes ook vast op trainingsmomenten, dit
geldt voor alle jeugdelftallen.

leider. Dank daarvoor! We zijn overigens altijd op zoek
naar nieuwe trainers en leiders. Voor alle jeugdtrainers en

Bij de JO7, JO9 en JO11, controleren dat de doelen
vastgezet zijn vóór de spelers het veld betreden.

kan draaien door onder meer de hulp van vele vrijwilligers die onze jeugdspelers begeleiden als trainer of

Zorgdragen voor materialen die door DESM beschik-

•

Schakel bij een naderend kampioenschap de betreffende coördinator in, deze kan dan zorg dragen voor

Functies en tips voor jeugdtrainers en -leiders
•
•
•
•

Als jeugdleider en jeugdtrainer heb je een voorbeeld-

de attenties die DESM beschikbaar stelt.
•

In geval van meerdere leiders / trainers per team is

functie! Handel ook in de geest van die gedachte.

het belangrijk dat er vooraf wordt afgesproken bij wie

Communiceren met spelers, ouders / verzorgers en

ouders hun speelster / speler moeten afmelden voor

coördinatoren.

de training of wedstrijd !

Bij zowel tegenslagen als bij goede prestaties is het

•

Probeer iemand uit jouw team iedere week een mooi

zaak dat je over de spelers waakt.

stukje over de wedstrijd van die betreffende week te

Schep geen hoge verwachtingen bij spelers. Kampi-

laten schrijven. Dit wordt dan geplaatst op de web-

oen worden is leuk, echter niet ten koste van alles.

site, facebook en/of clubblad.

•

Eerste aanspreekpunt zijn voor ouders.

•

Correct invullen van digitale wedstrijdformulieren.

•

Bij problemen die je zelf niet meer kunt oplossen of

•

Bellijst en vervoerschema opstellen.

indien je back-up nodig hebt, neem dan contact op

•

Er voor zorg dragen dat er geen spelers worden opgesteld die door de KNVB en/ of DESM geschorst zijn!

met de betreffende coördinator. Schakel hem in en
probeer gezamenlijk tot een oplossing te komen.
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•

Deelname aan jeugdleiders-vergaderingen.

Lotenverkoop

Visie Voetbalzaken

Al jarenlang verzoeken wij een team van JO13, JO11 en

DESM is een voetbalclub met ruim 450 actieve voet-

JO9 om bij toerbeurt bij thuiswedstrijden van ons eerste

ballers, verdeeld over circa 30 voetbalteams, senioren

team loten te verkopen. Deze lotenverkoop kost het team

(dames, heren en veteranen) en junioren (jongens en

slechts 1x per jaar niet veel meer tijd dan 1 tot 1,5 uur.

meisjes, JO7 t/m JO19). Het belangrijkste bij DESM vinden

Helaas moeten wij constateren dat het de laatste jaren

wij dat iedereen, op zijn eigen niveau, plezier heeft in het

verschillende keren is voorgekomen dat teams het volle-

voetbal en betrokkenheid voelt én heeft bij onze club.

dig af lieten weten, ondanks het gegeven dat ze ruim van

Om het voetbalniveau in al haar facetten naar een hoger

te voren geïnformeerd waren. We vinden dit zeer teleur-

niveau te tillen, zowel prestatief alsmede ook recreatief, is

stellend . De opbrengst van deze loten komt namelijk

in 2015 de Werkgroep Voetbalzaken (WVZ) samengesteld.

mede ten goede aan onze jeugdafdeling. Daarom doen
we een dringend beroep op alle ouders en spelers om de

De visie die de WVZ ontwikkeld heeft en nastreeft kan als

lotenverkoop met het hele team op te pakken . Het is een

volgt omschreven worden:

kleine moeite en komt ook ten goede aan uw eigen kind.

1. Betrokken bij DESM
DESM vindt het belangrijk dat haar spelers en speelsters
trots zijn op de club en zich betrokken voelen bij de club.

grote Clubactie

2. Veiligheid, sociaal gedrag en sportiviteit

Jaarlijks doet onze vereniging in september/oktober mee

DESM wil een veilige, sociale club zijn. In de club moeten

aan de Grote Clubactie. Jeugdspelers verkopen loten ten

we zorgen dat we goed met elkaar omgaan, en elkaar cor-

bate van DESM in hun eigen omgeving. Ook alle actieve

rigeren op niet correct en/of onsportief gedrag.

seniorenspelers worden geacht een lot te kopen.

3. Voetbalopleiding

Van de opbrengst komt 80% ten goede aan de vereni-

DESM vindt dat het plezier in voetballen hand in hand

ging. Verdere gegevens over de grote clubactie kun je

gaat met beter leren voetballen om vervolgens daarmee

terugvinden op de website tijdens deze actie.

ook het spel op een hoger niveau te kunnen beoefenen.
4. Ieder op zijn/haar niveau
Dit geldt bij DESM voor alle teams, van oud tot jong en

Ouderhulp

van hoog tot laag. Elke speler en elk team wordt de kans

Ouderhulp is onontbeerlijk voor de ondersteuning van de

geboden om te voetballen op een wijze die past bij zijn/

jeugdafdeling. DESM biedt ouders de mogelijkheid om

haar niveau en die zoveel mogelijk aansluit op de wensen

zich te scholen tot trainer. Daarnaast is buiten het trainer-

van de spelers (en begeleiders). Bij DESM kan iedere speler/

schap ook veel mogelijk op ander ondersteunend gebied.

speelster zich ontwikkelen tot een betere voetballer.

U kunt dan denken aan: Ondersteuning van de jeugdtrai-

5. Een open club.

ner tijdens trainingen: u bent ook op het veld aanwezig

DESM zorgt ervoor dat, binnen de haar ter beschikking

bij de trainingen, ondersteunt in de oefeningen, helpt bij

staande accommodatiecapaciteit, zo veel mogelijk men-

het opzetten van de training en ziet toe op het ordelijk

sen kunnen voetballen. De daarvoor benodigde facilitei-

verlopen van de training.

ten worden zo veel mogelijk optimaal ingezet.

•

•

Hulp op ondersteunend vlak. U kunt dan denken aan
het opstellen van schema’s voor vervoer naar uitwed-

Om bovengenoemde visie na te streven en te blijven ont-

strijden, briefjes met mededelingen en het (mee-)

wikkelen ‘bewaakt’ de WVZ o.a. de uitgangspunten van het

organiseren van activiteiten.

in 2015 gepresenteerde Jeugdopleidingsplan (JOP) dat te-

Assistent scheidsrechter (vanaf de JO13 jeugd)

rug te vinden is op onze website desm.nl (zie: Club – JOP).
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Waarden en normen

Wat verwachten wij van onze leden?

Wat verwachten wij van ouders / verzorgers

Wij willen onze leden op een positieve manier plezier

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in DESM uit-

laten beleven aan het voetbalspel. Binnen DESM zijn heel

spreekt. Dit mogen we concluderen uit het feit dat u of

veel vrijwilligers actief om er voor te zorgen dat dit kan.

uw zoon/dochter als actief lid bij DESM de voetbalsport

We willen er voor zorgen dat deze mensen dat voor jullie

beoefent. Wij zullen ons uiterste best doen om het door

blijven doen. Mede daarom zijn onderstaand een aantal

u gestelde vertrouwen in onze vereniging niet te bescha-

essentiële zaken opgesomd waarvan DESM vindt waar

men. Echter net zoals de coördinatoren, leiders, trainers

een verenigingslid zich aan dient te houden.

en spelers aan bepaalde verwachtingspatronen dienen te

•

Respect tonen voor elkaar tijdens de training en

voldoen, geldt dit ook voor de ouders / verzorgers.

wedstrijden.

•

Het team aanmoedigen? Perfect, maar graag gepast.

•

Respect tonen voor de tegenstander.

•

Lever geen commentaar op de spelers, de leiding,

•

Respect tonen voor de scheidsrechter en de grens-

de scheidsrechter en/of de tegenstander.

rechters.

•

Schep niet te hoge verwachtingspatronen bij uw kind

•

Respect tonen voor je trainer en leider(s).

•

Stel geen beloning in het vooruitzicht voor een

•

Luisteren naar je trainer en leider(s).

gescoord doelpunt. Dit komt de ontwikkeling van het

•

Positief benaderen van degene met wie je omgaat op

kind en het teambelang absoluut niet ten goede!

trainingen en wedstrijden.

•

Het eerste aanspreekpunt voor u als ouder is de

•

Geen pestgedrag!

jeugdleider van het team waarin uw kind speelt.

•

Tijdig aanwezig zijn voor trainingen en wedstrijden.

Hij kan u veelal helpen met evt vragen en problemen.

•

Houd je aan de in deze gids omschreven regels voor

•

de oplevert, contacteer dan een coördinator.

vertrek / samenkomst en afmelding.
•

Zelf informeren naar het niet doorgaan van trainin-

•

•
•
•
•

Draag samen met je medespelers zorg voor de ma-

Onthoud dat teleurstellingen ook bij sport horen. Leer,
samen met de leiding, uw kind hier mee om te gaan.

gen / wedstrijden, in geval van twijfel.
•

Als een gesprek met de leider in uw ogen onvoldoen-

•

Wij verzoeken de ouders / verzorgers bij toerbeurt

terialen die DESM je ter beschikking stelt. Dit geldt

bij uitwedstrijden mede te zorgen voor het vervoer.

voor kleding maar ook voor trainingsmaterialen.

Hier wordt geen vergoeding tegenover gesteld.

Schoenen reinigen bij de daarvoor bestemde borstels

•

Controleer zelf of er eventueel afgelastingen zijn, dit

voor je het kleedlokaal binnen gaat.

kan via de webesite www.desm.nl, via de app voet-

Kleedkamers netjes en schoon achterlaten, zowel na

bal.nl of een telefoontje naar de leider van uw kind

een training als bij thuis- en uitwedstrijden.

•

Hulp bij activiteiten, indien gevraagd door de club

Neem geen waardevolle spullen mee naar de voet-

•

Respecteer de afgesproken vertrektijden / trainings-

balclub!

tijden. Het is zeer frustrerend voor de leiders en

Na een wedstrijd / training bestaat er altijd de

overige speelsters / spelers, om te moeten wachten.

mogelijkheid tot douchen, maak hier gebruik van.

•

Voor de jongste spelers van JO7, JO9 en JO11 doen

Herhaaldelijke overtreding van de regels kan leiden tot

we een dringend beroep op u om met uw kind te

schorsing of uiteindelijk tot royement. Wij hopen hiervan

wachten tot de leiding aanwezig is. Zorg als ouders

geen gebruik te hoeven maken.

er voor dat de leider u kan bereiken!!
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Vrijwilligerswerk

Supporters

DESM beschikt gelukkig over vele vrijwilligers, maar wij

Supportersclub “Vrienden van DESM”.		

zijn altijd op zoek naar mensen die het aandurven om

DESM is de enige voetbalvereniging in de regio met een

meer voor onze vereniging te betekenen. Dat kan op

eigen supportersclub. Deze is in 2006 opgericht door

bestuurlijk niveau zijn maar ook voor andere hulp bent u

enkele enthousiaste supporters. De doelstelling is het

meer dan welkom.

aanmoedigen van de selectie en de saamhorigheid

Denk aan hulp als:

binnen de vereniging, die er sowieso al was, te ver-

•

meehelpen bij de organisatie van (jeugd)activiteiten;

groten. Wij doen dit door het organiseren van activiteiten

•

kantinediensten;

rondom de selectie waarbij wij zoveel mogelijk onze

•

Zaterdag- en zondagdienst

supporters willen betrekken. Zo organiseren wij o.a. een

(ontvangst en toezicht teams);

jaarlijkse winterwandeling, fietstocht, barbecue, exotisch

•

hulp als (assistent) scheidsrechter;

etentje (uit eigen keuken) voor de selectie, samen met

•

voor actuele “vacatures” kunt u de website raad-

de supporters. Verder bij elke thuis wedstrijd van de

plegen. Mocht hier geen passende vacature bij

selectie in samenspraak met de trainer het uitroepen van

staan en wilt u toch uw steentje bijdragen,

de “Man of the Match”. Aan het einde van het seizoen

neem dan contact op via info@desm.nl.

het uitroepen van de selectiespeler van het jaar (meeste
waardevolle speler van het afgelopen seizoen).

Je bent rijker als je als vrijwilliger deel uit maakt

Om dit allemaal te kunnen bekostigen houden wij de

van een fijne vereniging!

‘Moeësdiêkbingo’. Hierbij worden bij elke thuiswedstrijd
van de selectie bingo nummers voor een kleine bijdrage

Scheidsrechters

onder de supporters en de selectie verkocht. Na de wed-

Voor vele (jeugd)wedstrijden geldt dat de club voor een

strijd worden dan de winnende nummers door de Man of

scheidsrechter moet zorgen. DESM maakt gebruik van

the Match getrokken en wacht er een mooi geldbedrag

een pool van scheidsrechters. Helaas hebben we niet

voor de winnaar. Met de verdere opbrengst worden de

genoeg scheidsrechters om alle wedstrijden te kunnen

activiteiten worden bekostigd. Op deze manier proberen

leiden. Soms moeten wij een beroep doen op trainers /

we ieder lid van DESM te betrekken bij onze supporters-

leiders / ouders van een bepaald team. Daarnaast hebben

club ‘Vrienden van DESM’.

alle seniorenteams een jeugdteam “geadopteerd”.
Dit betekent dat deze spelers om beurten wedstrijden

Verwachtingen

van dit team komen leiden.

Wij zijn natuurlijk heel erg blij met alle support wat we
krijgen. DESM staat in de regio bekend als een prettige

Grensrechters worden vaak vanuit het team zelf (leider,

club waar sport, sportiviteit en festiviteiten goed samen-

ouder) gevraagd. We kunnen het niet vaak genoeg bena-

gaan. Dit willen we graag behouden. Naast de waarden

drukken: behandel de scheidsrechters te allen tijden met

en normen die we hanteren voor spelers, leiders, ouders,

de meeste respect. Ook al ben je het niet altijd eens met

gelden deze natuurlijk ook voor onze supporters.

de beslissingen die genomen worden, wij verwachten van

Wij vinden het super dat mensen een team aan komen

iedereen dat zij altijd netjes en met respect reageren.

moedigen, perfect. Echter doe dit op een gepaste manier!
Lever geen commentaar op de spelers, de leiding, de
scheidsrechter en/of de tegenstander.
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Vertrouwenspersoon

Hans Verbeek is binnen onze vereniging aanspreekbaar

je niet weet. Maar gewoon even praten kan ook. Het is

als vertrouwenspersoon. Hieronder kun je lezen, wanneer

belangrijk dat je weet, dat je probleem vertrouwelijk en

je een beroep op hem kunt doen en hoe je met hem in

zorgvuldig wordt behandeld. De vertrouwenspersoon

contact kunt komen.

kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Hij bespreekt niets met ande-

Als je lid bent van DESM wil je natuurlijk op een plezierige

ren zonder jouw toestemming.

manier samen met anderen voetballen. Samen met je

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten,

teamgenoten, trainers en begeleiders sportief bezig zijn

vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die

en op een vriendschappelijke manier met elkaar om kun-

tussen DESM-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevon-

nen gaan. Natuurlijk ontstaan hierbij weleens problemen,

den of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen

die je dan meestal gezamenlijk op kunt lossen.

DESM-verband en de betrokkene(n). De vertrouwensper-

Het kan voorkomen dat je in een situatie verzeild raakt,

soon is er voor vertrouwelijke zaken en zoekt samen met

die je zelf niet goed kunt oplossen, omdat je het pro-

jou naar mogelijkheden om het probleem op te lossen. Je

bleem niet kunt of durft te bespreken. Je kunt daarbij

kunt daarbij denken aan advies, hoe je zelf het probleem

denken aan ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld pesten,

in eerste instantie op zou kunnen lossen, bemiddeling

agressie, diefstal, discriminatie of seksuele intimidatie.

of het probleem voorleggen aan andere deskundigen of

Kom je hier zelf niet goed uit, dan kun je terecht bij de

verwijzing naar hulpverleningsinstanties.

“vertrouwenspersoon”.
Gelukkig blijkt in de praktijk, dat na het bespreekbaar maWat doet de vertrouwenspersoon?

ken van het probleem je er vaak met z’n allen wel uit kunt

Hij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar moge-

komen. Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek met

lijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt

de vertrouwenspersoon, dan kun je met Hans contact

strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat

opnemen, e-mail: hansverbeek@live.nl
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Website

We hebben een informatieve website met het laatste
nieuws. Om dit zo te houden verzoeken wij iedereen
om eventuele nieuwsitems, artikelen of andere voetbalgerelateerde zaken kant en klaar door te sturen naar onze
webmaster via website@desm.nl

NB:
voor alle zaken genoemd in deze infogids geldt dat indien
de KNVB, de vereniging of andere instanties veranderingen doorvoeren die effect hebben op een van voormelde
onderwerpen, deze uiteraard van toepassing zijn.
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