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1 Voorwoord 

 

Beste spelers, leiders, ouders en verzorgers, 

 

Hierbij tref je de informatiegids van DETO aan. In dit blad staan allerlei belangrijke zaken betreffende het nieuwe 

seizoen 2015-2016, zoals de indeling van trainers en leiders en de trainingstijden. Tevens bevat de informatiegids 

enkele algemene regels over kleding, wedstrijdprogramma's, afgelastingen enz. Voor velen zijn dit heel bekende 

vragen. Deze informatiegids geeft antwoord op de meeste van al die vragen. Ik hoop dat iedereen de 

informatiegids zorgvuldig zal lezen en bewaren, omdat het gedurende het gehele seizoen van pas kan komen. 

Ondanks er getracht is zo volledig mogelijk te zijn, kan er informatie ontbreken of onjuist staan vermeld. Mocht dit 

het geval zijn, geef dit dan even per email door aan: info@deto.nl 

 

Wij kunnen ons werk niet doen zonder de hulp van leiders, trainers en ouders die altijd een handje willen 

meehelpen. Helaas hebben wij bij regelmaat  nog verschillende vacatures.  

 

Vandaar….heb je tijd over voor een leuke hobby: meld je aan als leider of trainer van een van onze teams. Je  

doet daarmee niet alleen een groot aantal jonge voetballertjes een enorm plezier, maar je zal zien dat je er zelf 

ook enorm veel plezier aan zult beleven. Uiteraard maken wij de invulling van de nog openstaande vacatures zo 

spoedig mogelijk bekend.  

 

Zo zie je maar, bij zo`n leuke, drukke vereniging als DETO heeft iedereen elkaar nodig, winnen en verliezen we 

met elkaar, maar vooral genieten we met elkaar van voetbal, en ook van de foutjes leren we met en van elkaar. 

 

 

Wij willen u een sportief en gezellig seizoen 2015-2016 toewensen!!! 

 

 

 

 

 

Bestuur DETO Twenterand 
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2 Namen en adressen  

2.1 Samenstelling hoofdbestuur  

Voorzitter Arjan Goosselink 06 - 15 02 62 27   

Secretaris  John van Mil  06 - 36 46 40 35 

Penningmeester Gerrit Reekers 06 - 13 56 60 87 

Wedstrijdsecretaris  Erwin Hulsegge  06 - 53 51 79 68 

Technische Commissie Huib Eshuis  06 - 12 72 73 86 

Jeugdvoorzitter Richard van het Laar  06 - 55 37 22 70 

Vrouwenvoetbal Jessica Torny 06 - 42 15 11 83 

 

Het bestuur is te bereiken via info@deto.nl  

 

2.2 Samenstelling dagelijks bestuur  

Voorzitter Arjan Goosselink 06 - 15 02 62 27   

Secretaris  John van Mil  06 - 36 46 40 35 

Penningmeester Gerrit Reekers 06 - 13 56 60 87 

2.3Samenstelling Jeugdbestuur  

Jeugdvoorzitter Richard van het Laar  06 - 55 37 22 70 

Vice-Jeugdvoorzitter Jan Fokke 0546 – 56 34 16 

Jeugdsecretaris René Smeenk 06 - 46 63 65 06 

Penningmeester  Ingrid Kivits 06 - 83 79 38 64 

TC Jeugd Onderbouw Arjan van de Vegte 06 – 53 93 63 30 

TC Jeugd Bovenbouw Erik Eshuis 06 - 28 89 38 25 

Wedstrijdsecretaris Jeugd  Dirk Jan van Ziel 06 – 27 62 88 10 

Activiteiten commissie Ingrid Kivits 06 - 83 79 38 64 

 

De jeugdafdeling van DETO Twenterand wordt geleid door een jeugdbestuur. Dit jeugdbestuur legt 

verantwoording af aan het hoofdbestuur van de vereniging. De voorzitter maakt tevens deel uit van het 

hoofdbestuur, met jeugdzaken als zijn verantwoordelijkheid. 
 

De leiders/trainers van de teams zijn de meest aangewezen personen voor het stellen van vragen en het 

verstrekken van informatie rond het team, de training en de competitie. Daarnaast zijn de selectietrainers van elke 

leeftijdscategorie het aanspreekpunt binnen zijn leeftijdsgroep. Alle vragen die kunnen worden opgelost door de 

leiders/trainers van de teams kunnen met hem besproken worden. Hiernaast kan er natuurlijk altijd een afspraak 

met een lid van het jeugdbestuur gemaakt worden.  
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2.4 Samenstelling Technische Commissie  

Voorzitter  Huib Eshuis  (0546) 56 19 69 

1e selectie  Huib Eshuis  (0546) 56 19 69 

2e en 3e selectie  Huib en Erik Eshuis   

Lid TC  Bennie Wiltvank  06 - 24 64 66 66  

TC Vrouwen Jessica Torny 06 – 42 15 11 83 

TC Jeugd / Beloften Erik Eshuis 06 - 28 89 38 25 

TC Jeugd Onderbouw Arjan van de Vegte 06 - 53 93 63 30 

TC Jeugd Bovenbouw Erik Eshuis 06 - 28 89 38 25 

Lagere elftallen  André Wiltvank  06 - 11 19 02 02 

   

2.5 Jeugdopleiding  

Hoofd jeugdopleiding  In beraad   

 

2.6 Commissies  

Binnen DETO zijn er diverse commissies actief hier onder een overzicht:  

 

2.6.1 Wedstrijdsecretariaat  

 

Voorzitter  John van Mil  (0546) 56 15 32 

1e 2e en 3e elftal  Wim Folbert  06 - 52 25 38 81 

Senioren  Bjorn Schoemaker  06 - 55 84 44 96 

Jeugd  Dirk Jan van Ziel  06 - 27 62 88 10 

Coördinator scheidsrechters Erwin Hulsegge  06 - 53 51 79 68 

wedstrijdsecretaris 

meisjes/vrouwen  

Johan Kunst  06 - 29 21 09 66 

2.6.2 Lagere elftallen Commissie  

Voorzitter  André Wiltvank 06 - 11 19 02 02 

Lid  Patrick Mullink  06 - 52 54 66 96 

2.6.3Activiteitencommissie jeugd  

Voorzitter  Ingrid Kivits-Letteboer  (0546) 56 99 14 

Lid  Jenet Folbert (0546) 56 55 99 

Lid  Marianne Schepers (0546) 56 11 29 
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Lid  Henk Nijen Twilhaar (0546) 56 31 17 

Lid Flip Plasman 06 – 12 12 96 58 

       

 

2.6.4 Businessclub DETO  

Voorzitter  Ton Plegt  06-24 71 11 34 

Secretaris  Renate Eggengoor  06 - 25 55 86 59 

Penningmeester  Corné van het Laar 0546 - 56 69 58   

Lid  Maurits ten Hove  0546 - 45 99 67 

Lid  Jan Koppelman  0546 - 56 76 76 

Lid  Gijs Hagedoorn  0546 - 56 27 36 

Lid  Richard Steunenberg  0546 - 85 14 53  

Lid Han Eshuis  0546 - 56 22 71 

Lid Gerard Braker 06 – 40 25 75 16 

2.6.5Communicatie Commissie  

Voorzitter   Renate Eggengoor  0546 - 56 60 73 

Lid Hans Kobes  0546 - 49 10 49 

Lid  Flip Plasman 0546 - 56 44 74 

Lid  Henk Nijen Twilhaar  0546 - 56 31 17 

2.6.6 Supporters vereniging  

Voorzitter  Harold Rohof  0546 - 56 67 06 

Secretaris      

Penningmeester  Henré Kikkert  0546 - 56 56 69 

     

 

De Supportersvereniging DETO is opgericht op 14 april 1967 en heeft ten doel de ondersteuning van de 

moedervereniging, DETO, in al haar geledingen. De belangrijkste inkomstenbronnen van de 

Supportersvereniging zijn de jaarlijkse contributie en de lotenverkoop bij de thuiswedstrijden van DETO.  

Alle gelden die worden ontvangen vloeien direct terug in de DETO. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, de 

Sinterklaasavond, het gratis patatje en het drinken bij een kampioenschap van een jeugdelftal, de enveloppe met 

inhoud bij het kampioenschap van een seniorenelftal, de bus die rijdt naar belangrijke wedstrijden van ons eerste 

elftal. Er is bijna niemand die bedenkt uit welke middelen dit gefinancierd wordt. Ook het hebben van een tribune 

langs het hoofdveld, laat staan de lichtinstallatie rond veld 1 of 2 lijkt allemaal zo gewoontjes, zonder dat men 

weet hoeveel geld en energie dergelijke projecten hebben gekost en…. wie dit dan betaald heeft of financiële 

steun heeft verleend.  Ongemerkt maakt iedereen (lid of geen lid) gebruik van faciliteiten die de 

Supportersvereniging heeft mogelijk gemaakt, van jong tot oud. Het bestuur van de Supportersvereniging is druk 

bezig om meer activiteiten op poten te zetten. Daarbij hebben zij uw steun nodig, bent u nog geen lid van de 

Supportersvereniging DETO? Dan is het nu tijd om het te worden, voor slechts € 7,50 euro per jaar bent u al lid. 

Meld u aan als lid van de Supportersvereniging en sluit u aan bij de meer dan 700 leden die onze vereniging al 

rijk is. 
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2.6.7 Kantine commissie  

Annie Bruins-Oldenhof 0546-563764  

Edith Eshuis  06-41774433 

Marel Eshuis  06-27387137 

Jolien Groot, de   06-44802058 

Rudy Harmelink  06-15306910 

Elles Hartman 0546 602220 06-23345139 

Jeanette Hartman 0546-602220 06-21246797 

Ina Jong, de   06-25005291 

Maurits Jong, de  0546-561651 06-37558187 

Simone Hoorn 0546-432729  06-14997147 

Johan Kunst 0546-658599 06-29210966 

Herman Perik 0546-562634  

Diny Plattje 0546-565029  

Roelien Reekers 0546-565063 06-36364150 

Gerrit Reekers 0546-565927 06-13566087 

Rianne Rohof  06-46013658 

Bjorn Schoenmaker  06-55844496 

Rien Simons 0546-562957 06-27378679 

Henk Smelt 0546-564376 06-44754998 

Jerry Smits 0546-561780 06-12999162 

Martin Twiest  06-23669734 

Frans Verboom 0546-432729 06-14598298 

Charon Wessels 06-49769783 06-49769783 

Gerda Wiltvank  06-12886836 

Marlies Reimink 0546-843752 06-15524408 

    

 

2.6.8 Bingo Commissie  

Fini Noquerol 

Roelien Reekers  

Marianne Schepers  
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2.6.9Activiteiten Commissie  

Rien Simons  

Marianne Schepers  

 

2.6.10Ledenadministratie  

Aan- en afmelden  Gerrald Eshuis  Welhaak 25 Vriezenveen  06 13174463 

Afmelden graag schriftelijk via info@deto.nlledenadministratie@deto.nl    

 

 

 

2.7 Scheidsrechters  

Coördinator :         Erwin Hulsegge  06 - 53 51 79 68 

Assink, M(Mart) Mulder, J(Jan) 

Belt, v.d. R(Ricardo) Mulder, N(Niels) 

Bloemhof, E(Erwin) Napel, ten H(Henri) 

Bolhuis, RH(Rik) Oolderink, S(Stijn) 

Bolhuis, Stan Oude Luttikhuis, Jordy 

Bruins, J(John) Plasman, F(Flip) 

Eshuis, TBJ(Tim) Pluimers, H(Herbert) 

Goor, K(Kenrick) Pot, J (Jordy) 

Okke Huitema Reekers, J(Juan) 

Hulsegge, EH(Erwin) Rijzer, JP(Jan) 

Jong, de M(Maurits) Schumer, J(John) 

Jonge, de H(Henk) Simons, MH(Rien) 

Kelder, M(Martijn) Smit, EW(Wesley) 

Koppelman, Bas Tienstra, Rudi 

Kuper, H(Harm) Verboom, Frans 

Laar, van het D(Dean) Wessels, A(Aard) 

Lambers, H(Henk) Wiltvank, R(Rutger) 

Lemans, B(Barend)  

  

2.8 VUT Ploeg  

Gerrit Abbink  0546 561545 



 

Pagina 10 van 23 

 

Jan Alberts 0546 562970 

Gerrit Aman 0546 562277 

Gerrit Borkent 0546 562794 

Jan Bruins 0546 563764 

Bennie Dekker 0546 561973 

Gerrit Eshuis 0546 565044 

Gerrit Fokke 0546 862965 

Bennie Harzevoort 0546 563351 

Gerrit Kamerling  0546 562642 

Hans van het Laar  0546 562876 

Gerrit Post 0546 564764 

Herman Reekers  0546 562238 

Jan Reekers 0546 565063 

Herman Reinink 0546 562951 

Henk Schepers 0546 566827 

Rien Simons  0546 562957 

Jan Slot  0546 643653 

Gerhard Tijhof 0546 562098 

Hans van Veen  0546 563661 

Jan Webbink  0546 565021 

Pete Williams 0546 562032 

Bertus Winkel 0546 563654 

Joop Zeldenthuis 0546 567047 

 

2.9 Materialen en kleding 

 

 Kleding: 
 Gerrit Eshuis 06 - 38 37 63 21 
 
 Materialen: 

Cor Bal  06 – 45 31 00 74  

 

Administratie:   

Wim Folbert  06 – 52 25 38 81  

 

2.10 Stewards  

Veiligheidscoördinator : Ingrid Kivits-Letteboer 

Stewards 

Hans van Wezel   Hans van Veen   
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Barry Letteboer  Rien Simons   

Jan Reekers  Freek Hessing  

Gerrit Post   

2.11 Bultside en Bultshop 

Leden Bultside 

 

Henk Nijen Twilhaar  Henré Kikkert 

Harold Rohof Gerlof Netters 

Richard Brunink Herbert Engberts 

René van Veen Herman Hessing 

Louis van Veen 

Han Eshuis 

Jasper Eshuis 

 

Bultshop 

 

Gerlof Netters tel. (0546) 56 59 10 of 0631685546 e-mail : gnetters@caiway.nl 

Henk Nijen Twilhaar tel. (0546) 56 31 17 of 0614969430 e-mail : sparhenk@caiway.nl 

 

Openingstijden Bultshop (tijdens competitieseizoen) 

 

Woensdagavond van 18:00 to 19:30 

 

- Een uur voor en een uur na de thuiswedstrijden van DETO 1 
 

Mocht er op een ander tijstip de bultshop bezocht willen worden, neem dan contact op met Gerlof Netters of Henk 
Nijen Twilhaar. 
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3 Enkele Verenigingsregels 

3.1 Huishoudelijke algemene mededelingen 

� Gooi afval in de bestemde prullenbakken. Dit geldt voor het gehele sportcomplex. 

� Alleen de trainers, leiders en spelers mogen op het kunstgrasveld lopen. Toeschouwers moeten achter 

de afrastering blijven. 

� Roken op het kunstgrasveld is niet toegestaan. Het kunstgras kan hierdoor blijvend beschadigd worden. 

� Houdt de kleedkamers netjes en schoon. We maken er tenslotte allemaal gebruik van. 

� Geen lossen flesjes of blikjes op de grond in de kleedkamer, maar in de prullenbak. 

� Geen kapotte kleding loslaten liggen, maar in de prullenbak. 

� Voetbalschoenen niet in de kleedkamer schoonmaken, maar buiten op de daarvoor bestemde plekken. 

� De kleedkamer aangeveegd achterlaten, waarbij het bijeengeveegde in de prullenbak wordt gedaan. 

� Houdt het sportpark toegankelijk en parkeer auto's in de parkeervakken, stal fietsen in de daarvoor 

bestemde fietsenstallingen. De toegangshekken bij de hoofdingang en de ingang bij de sporthal dienen 

vrij toegankelijk te zijn. Dit is in verband met de toegankelijkheid van het sportpark voor hulpdiensten. 
 

3.2 Ouders langs de lijn 

Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. Alle jeugdvoetballers vinden het natuurlijk 

fantastisch als ze worden aangemoedigd. Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de 

voetbalbeleving van kinderen. Helaas echter houden veel ouders het niet bij aanmoedigen van kinderen. De 

kinderen worden al snel een verlengstuk van de beleving van de ouders. Aanmoedigen worden dan aanwijzingen 

en voordat iemand het in de gaten heeft, staan er twee maal zoveel coaches langs de lijn als er voetballers in het 

veld lopen. 

 

Dit geldt uiteraard ook voor de benadering van scheidsrechters. Misschien bent u het niet altijd met hem of haar 

eens, maar bedenk dat een scheidsrechter (gelukkig !) ook maar een mens is en dus ook fouten kan maken !!! 

Bovendien zijn het allemaal vrijwilligers, vaak (jonge) leden van onze vereniging die zich in hun vrije tijd inzetten 

om uw kind te laten voetballen. Het gaat ook nu weer om het leerproces en de spelbeleving van de kinderen. 

Kinderen leren het snelst in een “veilig” leerklimaat. Dat wil zeggen een sfeer waarin het kind de vrijheid heeft om 

het spel te ontdekken. Hij/zij wordt daarin geholpen door 1 persoon, de trainer. Die structuur moet heel duidelijk 

zijn. Zo niet, dan wordt het verwarrend en begrijpen de kinderen niet meer waar ze aan toe zijn. 

 

Tips voor sportieve ouder(s): 

• Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van Uw zoon of 
dochter 

• Wees enthousiast, stimuleer je zoon of dochter en hun medespelers 

• Laat het coaches over aan de Trainer of leider 

• Gebruik geen tactische kreten want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en 
met de tegenstander 

• Blijf altijd positief, juist bij verlies. Wordt vooral niet boos, de volgende keer gaat het beter. 

• Gun je kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren, de wedstrijd is al moeilijk genoeg. 

• Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij voetbal 

• Als Uw zoon of dochter talent heeft, is er altijd iemand binnen de vereniging die dit opmerkt 

• De scheidsrechter / grensrechter doet ook z'n best, bemoei u niet met zijn beslissingen 

• Wilt u ook inhoudelijk met voetbal bezig zijn, geef u dan op voor een functie bij de jeugdafdeling van 
DETO. We kunnen niet zonder de vrijwilligers.  

 

3.3 Roken 
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Binnen de vereniging zijn afspraken gemaakt over het roken : 

 

• Het is ten allen tijde verboden om in het clubgebouw te roken, uitgezonderd de daarvoor bestemde 
ruimte in kantine 

• In de kleedkamers mag niet gerookt worden door spelers, leid(st)ers, trainers en ouders 

• Door wisselspelers, leiders en trainers wordt er niet gerookt tijdens de wedstrijd. 
 

DETO is een sportvereniging, daarom verzoeken wij U het goede voorbeeld te geven.  

 

3.4 Vervoer 

Het vervoer naar de uitwedstrijden wordt door de leiders samen met de ouders/verzorgers geregeld. Om te 

voorkomen dat elke keer dezelfde ouders moeten rijden, wordt meestal een vervoerschema opgesteld. Daarop 

staat vermeld wanneer er van u verwacht wordt dat u rijdt. 

Kunt u onverhoopt niet, of kunt u helemaal niet rijden, dan wordt u verzocht een regeling/afspraak daarover met 

een van de andere ouders/verzorgers te treffen. Val daarbij de jeugdleiders niet lastig maar los het even zelf op. 

U kunt wel even door geven aan de betreffende leider dat u heeft geruild zodat er bij uitwedstrijden bekend is wie 

rijdt. Vertrek is altijd gezamenlijk vanaf het clubhuis, de terugreis dient ook gezamenlijk te gebeuren.- 

Enkele tips: 

• Zorg dat de voertuigen bij elkaar blijven 

• Kijk wie er bij u in de auto zitten, zodat er bij de terugreis makkelijker gecontroleerd kan worden of 
iedereen aanwezig is 

• Wissel zo nodig voor vertrek mobiele telefoonnummers uit 

• Zorg dat alle spelers die meerijden autogordels gebruiken 

• Vertrek op tijd zodat men zich niet onnodig hoeft te haasten 

• Gebeurt er onverhoopt toch iets bel even naar de kantine 

• Zet na uitwedstrijden de spelers niet klakkeloos af bij het sportpark. 

 

3.5 Wasbeurt 

 

Evenals bij het vervoer wordt een beroep op u gedaan om zo af en toe eens de was mee te nemen. Ook hierbij 

wordt een schema gehanteerd. Ook voor het wassen geldt: Kunt u niet, ruil dan even met iemand anders van 

de lijst. Val de leider niet lastig als u niet kunt wassen volgens schema, maar ruil op eigen initiatief. Geef wel 

even door met wie u gewisseld heeft, zodat de leider weet waar de kleding zich bevindt.  
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4 Alles rondom het lidmaatschap  

Contributie overzicht per kwartaal: 

seizoen 2015/2016 

contributie per kwartaal *: 

senioren spelende leden €53,00 

niet spelende leden €22,00 

A t/m C junioren €38,00 

D t/m F pupillen €32,00 

Mini's €32,00 

65+ €15,00 

Masters €53,00 

Donateurs €18,00 

Donateurs 65+ €14,00 

Zaalvoetbal €53,00 

Zaal + veld €75,00 

* inclusief kledinglease 

3de spelende gezinslid ontvangt 50% korting 

 

 

Toelichting : 

• Bij het vaststellen van de nieuwe contributie wordt doorgaans uitgegaan van een verhoging met de 
geldende prijsindex, per 1 juli. * Deze verhoging is nog niet in bovenstaande bedragen meegerekend. 

• De leeftijd is bepalend voor de te betalen contributie en niet de indeling bij de teams. 

• Het derde gezinslid (allen spelende leden) krijgt 50% korting 
 

4.1 Aanmelden en afmelden als lid, wijziging van gegevens 

Hieronder wordt aangegeven hoe u in elke situatie moet handelen, om de ledenadministratie up to date te 

houden. 

4.2 Aanmelden als lid : 

Nieuwe leden kunnen blanco aanmeldingsformulieren verkrijgen in de kantine, via ledenadministrateur Gerrald 

Eshuis of via de DETO-site www.deto.nl. 

De aanmeldingsformulieren dienen volledig te worden ingevuld, en te worden ingeleverd bij/of verstuurd naar : 

Adres ledenadministratie : 

Gerrald Eshuis 

Welhaak 25 



 

Pagina 15 van 23 

 

7672AB Vriezenveen 

ledenadministratie@deto.nl 

4.3 Spelerspas KNVB  

Voor degene die in het lopende kalenderjaar 11 jaar of ouder is of 11 jaar wordt, moet bij de aanmelding een 

recente pasfoto voor de spelerspas van de KNVB inleveren. De pas, die het formaat heeft van een creditcard, is 

vijf jaar geldig. Op de pas staan de naam van de speler, zijn/haar pasfoto en de vereniging waarvoor de speler 

mag uitkomen. De spelerspas maakt het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen. 

 

Indien spelers geen pas kunnen overhandigen, 

mogen zij niet deelnemen aan wedstrijden van de KNVB. 

 

Deze pas kost eenmalig € 2,70 en wordt via automatische incasso geïnd. Alle leden zullen bij de overgang van de 

E-pupillen naar de D-pupillen een aanvraagformulier ontvangen, welke ondertekend moet worden door de 

wettelijke vertegenwoordigers en voorzien moet zijn van een recente pasfoto. Voor nieuwe leden moet deze 

ingeleverd worden bij het inschrijvingsformulier. Het ondertekenen is nodig voor het afgeven van een akkoord 

voor het gebruik van de pasfoto voor het aanmaken van de spelerspas. De pas, die het formaat heeft van een 

creditcard, is vijf jaar geldig. Op de pas staan de naam van de speler, pasfoto, en de vereniging waarvoor de 

speler mag uitkomen. Spelers voor wie een spelerspas in aanvraag is, ontvangen een tijdelijke spelerspas 

waarmee zij gedurende de periode van innemen pasfoto, retour zenden fotogedeelte en ontvangst definitieve 

spelerspas mogen uitkomen in wedstrijden.  

De tijdelijke spelerspas heeft een geldigheidsduur van 3 weken. De passen worden beheerd door de 

teambegeleiding van DETO. 

 

4.4 Proeftrainingen 

Vanaf het moment van inlevering van het aanmeldingsformulier geldt een proefperiode van een maand, waarin je 

kennis kunt maken met het voetballen bij DETO. Als uw kind lid wordt, wordt deze maand in rekening gebracht. 

 

4.5 Afmelden als lid 

Stoppen met voetballen? Hoe meld je je af?  

Als je als lid wil stoppen met voetballen (hoe jammer we dat ook vinden) dan moet dit schriftelijk gebeuren bij de 

ledenadministratie van de vereniging. Zolang er geen schriftelijke afmelding bij de ledenadministratie aanwezig is, 

blijft men contributieplichtig. Afmelden kan ook met reden via info@deto.nl of ledenadministratie@deto.nl. 

Voorwaarden afmelden: 

Een afmelding moet in ieder geval voor 1 juni bij ons binnen te zijn, en i.v.m de opgave van het aantal teams bij 

de KNVB wordt verzocht dit voor 1 mei van het lopende seizoen dit te doen. Een uitzondering hierop is een 

verhuizing buiten de gemeente Twenterand. 

Reden van afmelding : 

Graag willen wij graag weten wat de reden van afmelding is, mogelijk kunnen wij daarvan leren. 

Stoppen contributie : 

Bij een afmelding vervalt voor de desbetreffende lid de automatische incasso (indien aan de voorwaarden van 

afmelden is voldaan) 

Overschrijven naar een andere vereniging : 

Leden die van vereniging willen wisselen, ook al kunnen wij ons dat niet voorstellen, moeten een 

overschrijvingsformulier invullen. Dat formulier is af te halen bij de nieuwe vereniging. Wij als DETO moeten 

akkoord gaan met het verzoek om overschrijving. DETO verleent alleen toestemming voor een overschrijving 
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nadat het  vertrekkende lid al zijn verplichtingen aan de vereniging is nagekomen. (bijvoorbeeld inlevering kleding, 

betalen contributie en boetes). 

4.6 Wijzigingen gegevens  

Om iedereen goed te kunnen blijven informeren en van dienst te kunnen zijn willen wij graag tijdig en schriftelijke 

de gewijzigde gegevens vernemen. Het kan hier betreffen : 

• Verhuisbericht 

• Bankgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mail enz. graag sturen naar de ledenadministratie. 

4.7 Boetes 

DETO streeft Fair Play na. Desondanks kan het altijd voorkomen dat er door de KNVB een boete wordt opgelegd. 

Deze worden dan in rekening gebracht bij DETO, wij als vereniging berekenen deze kosten door aan het 

desbetreffende lid. 

 

Enkele voorbeelden van boetes zijn : 

 

• Gele kaarten 

• Rode kaarten 

• Niet opkomen als team bij wedstrijden 

• Staken van de wedstrijd. 
De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding. 

 

Algemene bepalingen ten aanzien van boetes : 

  

• De verantwoordelijkheid voor de opgelegde boetes liggen in de eerste plaats bij de speler of team zelf. Is 
het team beboet dan wordt deze boete over het team verdeeld. Hier wordt geen onderscheid gemaakt of 
het een prestatie dan wel recreatieteam betreft. 

• Bij een veldverwijdering is het noodzakelijk dat je een rapportformulier invult. Het formulier moet direct 
na afloop van de wedstrijd worden ingevuld en moet dezelfde dag nog worden ingeleverd bij de 
wedstrijdsecretaris. Hoewel de leider dit normaal gesproken met je zal overleggen, is het je eigen 
verantwoordelijkheid dat het formulier wordt ingevuld. 

• Het elftal kan zelf regelingen maken ten aanzien van het gezamenlijk betalen van boetes. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan ligt bij de trainer/leider van het elftal. 

• Tegen door de KNVB vastgestelde en opgelegde boetes (registratiekosten straffen) is geen beroep 
mogelijk 

Als uitgangspunt geldt ten allen tijde de overtreder betaalt !! 

 

4.8 Collectieve verzekering KNVB  

De vereniging neemt deel aan de collectieve verzekeringen die door de KNVB zijn afgesloten: een collectieve 

ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Voor beide collectieve verzekeringen 

geldt, dat er sprake is van een zogenaamde secundaire dekking. Dit betekent, dat de kosten eerst bij de eigen 

verzekering dienen te worden geclaimd. 

 

Wie zijn verzekerd? 
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• Geregistreerde leden, zoals senioren, pupillen, scheidsrechters, consuls, bestuurs- en 
commissieleden, enzovoort; 

• Vrijwilligers (niet leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten, zonder dat er 
sprake is van werkzaamheden/diensten in het kader van een door betrokkene aanvaarde, 
structurele functie. 

• Niet-leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan door de KNVB georganiseerde 
schoolvoetbalwedstrijden en bedrijfs- en zomeravondwedstrijden en dergelijke (met dien verstande, 
dat het altijd aan voetbal gelieerde evenementen zijn); 

 

Wanneer geldig? 

• Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle 
overige activiteiten die het algemene belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan 
vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden, enzovoort; 

• Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder 
onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol. 

 

Mocht u een ongeval overkomen, dan is het zaak om het ongeval te melden. Dit kunt u doen door een 

schadeformulier in te vullen. Dit formulier kunt u vragen in het clubhuis. Informatie over het gebruik van het 

formulier kunt u inwinnen bij de penningmeester. Het schadeformulier moet door de betrokkene zelf worden 

opgestuurd. Er worden geen vergoedingen versterkt voor beschadiging/vernieling van persoonlijke 

eigendommen, waaronder brillen, prothesen en dergelijke. 

Het betreft hier een aanvullende collectieve verzekering, dus altijd eerst via een eigen verzekering claim indienen. 

 

4.9 Diefstal/vernieling 

 

Tegenover diefstal/vernieling staan wij als vereniging vrijwel machteloos. Ook onze vereniging wordt wel eens 

bezocht door “ongewenste personen”. Om er zeker van te zijn dat jij niet het doelwit kan zijn van deze 

“ongewenste personen”, volgen hieronder enkele tips. 

  

• Lever bij wedstrijden je waardevolle spullen in bij je leid(st)er. 

• Neem bij trainingen zo min mogelijk waardevolle spullen mee. 

• Doe je fiets altijd op slot, desnoods aan het rijwielrek met een extra slot. 
 

In geval van diefstal meld dit in de kantine en/of de politie. Als het om eigendommen gaat van DETO doen wij in 

elk geval aangifte bij de politie.  
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5 Kledinglease  

5.1 Algemeen kledinglease reglement  

• De leden krijgen de kleding van DETO in bruikleen; de kleding is en blijft eigendom van DETO 

• De kleding wordt aan het begin van het seizoen per team samen met een teamtas uitgereikt door DETO 

aan de verantwoordelijke persoon van het betreffende team. Onder kleding wordt verstaan 

wedstrijdkleding en (eventueel) trainingspakken, tassen, jassen en overig materiaal dat onder de 

kledinglease valt 

• De verantwoordelijke van het team tekent voor ontvangst van de kleding 

• Wisseling van teamverantwoordelijke (gedurende het seizoen), heeft geen invloed op verplichtingen van 

het team/verantwoordelijke 

• De leden zelf zijn verantwoordelijk voor een goed beheer en onderhoud van de in bruikleen verkregen 

kleding. Wedstrijdkleding dient ten allen tijde bij elkaar te blijven en is teamgebonden 

• De wedstrijdtenues mogen uitsluitend gebruikt worden bij activiteiten van DETO 

• De leden van een team zijn verplicht de in bruikleen verkregen kleding tijdens de wedstrijden te dragen 

• De leden van een team zorgen ervoor dat na gebruik de wedstrijdkleding wordt verzameld, 

gecontroleerd op volledigheid en wordt gewassen, zodanig dat deze weer bruikbaar zijn voor de 

volgende wedstrijd en de uniformiteit behouden blijft 

• Er dient gewassen te worden volgens de wasvoorschriften die uitgereikt wordt tegelijk met de kleding 

• Bij vermissing en/of beschadiging dient de verantwoordelijke direct de kledingbeheerder in te lichten. 

• De teamverantwoordelijke levert de tenues aan het eind van de competitie weer in bij de 

kledingbeheerder. Samen met de kledingbeheerder wordt beoordeeld of de kleding compleet is en in 

goede staat verkeerd. 

• De kosten van ontbrekende kleding dient door het team vergoed te worden. De  verantwoordelijke van 

het betreffende team zorgt dat de kosten op een eerlijke manier verdeeld worden over het team. 

• Beschadigde kleding wordt door de kledingbeheerder beoordeeld. Schade door schuld wordt op het 

team verhaald. 

• Kosten kleding bij vermissing: 

� Shirt  € 35,00 

� Broek  € 20,00 

� Sokken  € 10,00 

• Bij een situatie waarin dit reglement niet voorziet ligt de beslissing bij het bestuur van DETO.  

 

5.2 Reglement trainingspakken, jassen en tassen  

• De leden krijgen de trainingspakken, jassen en voetbaltassen van DETO in bruikleen; deze zijn en 

blijven eigendom van DETO 

• De trainingspakken, jassen en voetbaltassen worden aan het begin van het seizoen per team uitgereikt 

door DETO aan de verantwoordelijke persoon van het betreffende team. De verantwoordelijke van het 

team tekent voor ontvangst van de kleding 

• Wisseling van teamverantwoordelijke (gedurende het seizoen), heeft geen invloed op verplichtingen van 

het team/verantwoordelijke 

• De leden zelf zijn verantwoordelijk voor een goed beheer en onderhoud van de in bruikleen verkregen 

trainingspakken, jassen en voetbaltassen  

• De trainingspakken en de jassen mogen uitsluitend gebruikt worden bij activiteiten van DETO 

• Bij vermissing en/of beschadiging dient de verantwoordelijke direct de kledingbeheerder in te lichten 

• De teamverantwoordelijke levert de trainingspakken, jassen en voetbaltassen aan het eind van de 

competitie weer in bij de kledingbeheerder. Samen met de kledingbeheerder wordt beoordeeld e.e.a. 

compleet is en in goede staat verkeerd 

• De kosten van ontbrekende trainingspakken, jassen en/of voetbaltassen dient door het team vergoed te 

worden. De  verantwoordelijke van het betreffende team zorgt dat de kosten op een eerlijke manier 

verdeeld worden over het team 
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• Beschadigde kleding/voetbaltassen wordt/worden  door de kledingbeheerder beoordeeld. Schade door 

schuld wordt op het team verhaald. 

 
 

• Kosten bij vermissing: 

� Trainingspak € 40,00 (trainingsjas of trainingsbroek € 20,00) 

� Jas   € 50,00 

� Voetbaltas  € 25,00 

• Bij een situatie waarin dit reglement niet voorziet ligt de beslissing bij het bestuur van DETO 
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6 Communicatie  

 

6.1 Website 

DETO heeft haar eigen fantastische website. Via www.deto.nl kom je op onze website. Op deze site vind je veel 

informatie en foto’s van en over bv.: 

 

• Onze vereniging 

• Het wedstrijdprogramma en uitslagen 

• De teams 

• Alle activiteiten 

• Aanmelden voor de DETO nieuwsbrief. 
De website moet natuurlijk gevuld worden met informatie over de vereniging en je kan ons hierbij helpen. Heb 

je een idee of suggestie voor de website zet dit dan op de mail naar:  

info@deto.nl. Op deze manier kunnen we gezamenlijk zorgen voor een volle en volledige website. Laat ook 

weten wat je van de site vindt, zodat we jullie zoveel mogelijk van dienst kunnen zijn. 

 

6.2 Nieuwsbrief 

DETO heeft vanzelfsprekend een eigen nieuwsbrief, dat je eens per 2 maand via e-mail ontvangt. 

Daarin staan mededelingen, ingezonden stukjes enz., deze gaan zowel over voetbal als over andere 

activiteiten van de club, die voor elk lid van belang kunnen zijn. 
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7 Plaatsing van spelers in teams 

7.1 Voetbal een teamsport ?? 

Voetbal is een teamsport. Dat wil zeggen dat elk individu onderdeel uitmaakt van een groter geheel, het team in 

dit geval. In een teamsport worden je prestaties ook individueel beoordeeld, maar uiteindelijk draait het om het 

team. Je verliest als een team en je wint als team. Bij teamsport draait het om het ”samen” bereiken van een 

resultaat, elkaar beter maken en opvangen in moeilijke situaties. 

 

“Je voetbalt niet alleen, maar samen met je team.” 

 

Wat we bij DETO wel eens merken is dat jeugdleden zich afmelden voor trainingen of wedstrijden. De trainingen 

staan vast en de wedstrijden worden meteen doorgegeven zodra ze bekend zijn bij de trainer of leider, dus kun je 

hier ook rekening mee houden. Als je op een wedstrijddag ook nog iets anders gepland hebt is dit heel vervelend 

en zul je keuzes moeten maken. Als je ziek bent kun je hier niets aan doen. Laat dit op tijd aan de trainer van je 

team weten, zodat er nog iemand anders gebeld kan worden. Maar als je een familiefeestje, uitstapje of een 

verjaardag hebt, kun je hier wellicht iets later naar toe. Ben je er wel van bewust dat wanneer jij je afmeldt voor 

een wedstrijd en dus afwezig bent, je team hier last van heeft. Ze missen een teamlid en moeten met een 

persoon minder gaan voetballen of als dat nog kan, iemand anders meevragen of in het ergste geval de wedstrijd 

niet spelen. Met als gevolg een boete voor DETO en extra punten in mindering. Het is dus erg vervelend voor de 

spelers van je team, maar ook voor de trainers en begeleiders die elke week voor jullie klaar staan. Zij begeleiden 

jullie in hun vrije tijd bij het voetballen en moeten dan allerlei dingen gaan regelen omdat jij je hebt afgemeld. 

 

Wat wij aan jullie en jullie ouders vragen is om goed na te denken of het nodig is en of het echt niet 

anders kan dat je je afmeldt voor trainingen en wedstrijden. 

 

Ook vragen wij U om het lidmaatschap bij DETO van uw kinderen niet tijdens de voor- of najaarscompetitie op te 

zeggen. Immers dan zou het kunnen dat wij teams uit de lopende competitie zouden moeten halen vanwege ’n 

tekort aan spelers. Wat zou betekenen dat hierdoor andere spelers erg gedupeerd zouden worden. Wij willen 

deze situatie altijd proberen te voorkomen, maak daarom altijd een seizoen af waar je aan begonnen bent. We 

hopen dat we voor de rest van het seizoen op jullie en jullie ouders medewerking kunnen rekenen. Alleen dan 

wordt het een succesvol seizoen voor jou team en DETO. 

7.2 Teamindelingen 

Voor aanvang van de competitie worden alle spelende leden ondergebracht in teams. De selectie komt tot 

stand door middel van beoordeling van de voetbalcapaciteiten door meerdere personen waaronder de 

leider(s), trainers en de leden van de technische commissies. Het jeugdbestuur is uiteraard 

eindverantwoordelijk. Indien mogelijk wordt rekening gehouden met wensen van spelers om samen deel uit 

te maken van een team. Het is ons streven alle teams een dusdanige hoeveelheid voetballend vermogen 

te laten bevatten dat de leiding in staat gesteld wordt goed met een groep te kunnen functioneren. 
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7.3 Leeftijdsgrenzen en speeltijden 

Conform het reglement van de KNVB worden onze teams op leeftijd ingedeeld. Hierbij is de leeftijd van de 

speler op 1 januari 2015 bij het begin van het seizoen bepalend. 

 
  Leeftijdsindeling   

 Seizoen 2015 / 2016 team grootte wedstrijd duur 

  Geboren in   

Senioren  1996 of eerder 11:11 2 x 45  

     

Junioren     

A 2e jaars 1997 11:11 2 x 45 

A 1e jaars 1998 11:11  

B 2e jaars 1999 11:11 2 x 40 

B 1e jaars 2000 11:11  

C 2e jaars 2001 11:11 2 x 35 

C 1e jaars 2002 11:11  

     

Pupillen     

D 2e jaars 2003 11:11 of  2 x 30 

D 1e jaars 2004 7:7  

E 2e jaars 2005 7:7 2 x 25 

E 1e jaars 2006 7:7  

F 2e jaars 2007 7:7 2 x 20 

F 1e jaars 2008 7:7  

     

Minipupillen  2009 4:4  

     

 

Meisjes pupillen, junioren en eerstejaars senioren in de categorie A en B die uitkomen in gemengde teams 

(Jongens/Meisjes) of als meisjesteam in een gemengde klasse (Jongens/Meisjes) mogen standaard een jaar 

ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin zij uitkomen. Dit betekent voor meisjes in de categorie A en B. 

• Eerstejaars D-pupil mag uitkomen in E-pupillen. 

• Eerstejaars C-junior mag uitkomen in D-pupillen. 

• Eerstejaars B-junior mag uitkomen in C-junioren 

• Eerstejaars A-junior mag uitkomen in B-junioren 

• Eerstejaars senior mag uitkomen in A-junioren 
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7.4 Indelingen trainingen 

 

 


