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Secretariaat: Bas Stoks 
 Bershof 3 
 5809 BH Leunen 
 Tel: 0478-588245 
 IBAN: NL25 RABO 0128 103 043 

 
Bezoekadres:  Voetbalvereniging SV Leunen 

 Sportpark ’t Klaverblad 
 Mr. de Haanstraat 20a 
 5809 BC Leunen 
 Tel: 0478-583351 
 

 
Circulaire voetbalvereniging SV Leunen seizoen 2022-2023. 
 
 

Inleiding 
 
 
Deze circulaire is bestemd voor alle leden van SV Leunen, en bevat alle informatie die 
spelers, leiders, trainers, vrijwilligers en ouders van jeugdleden nodig hebben om zonder 
problemen het seizoen sportief en plezierig te beleven. 
 
In deze circulaire is, in een apart hoofdstuk, informatie bijgevoegd voor de jeugdafdeling. Het 
is belangrijk dat u deze informatie bewaart zodat, wanneer er vragen of opmerkingen zijn, u 
deze aan de juiste persoon kunt stellen of doorgeven. 
 
Verder vindt u in deze circulaire een aantal regels waaraan een ieder die lid is van  
SV Leunen zich te houden heeft. Met name afmeldingen voor wedstrijden dienen, zowel voor 
de jeugd als ook voor de senioren en veteranen, volgens de regels te geschieden. Alleen 
dan kunnen de leiders tijdig voor een oplossing zorgen en gaat het niet ten koste van het 
voetbalplezier van medespelers en leiders. 
 
Zoals u in de circulaire zult zien zijn veel functies binnen SV Leunen opgevuld, echter er zijn 
nog een aantal functies vacant. Indien u zelf interesse heeft in een functie, laat het ons als 
bestuur dan weten, wij zijn gaarne bereid om u verder in te lichten over de betreffende 
functie. 
 
Het bestuur wenst u allen een gezellig en vooral sportief seizoen 2022/2023 toe.  
 
 
 
 
 
Bestuur SV Leunen 
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Algemeen 
 
Samenstelling bestuur 
 
Voorzitter:  
Lucien Peeters      Albionstraat 11 A  Leunen  Tel: 585761  
 
Secretaris:  
Bas Stoks Bershof 3  Leunen Tel: 588245 
 
Penningmeester:  
Jan Bosgoed  St. Apolloniastraat 3 Leunen Tel: 06-10397226 
aftredend per 26 september 2022 
  
Bestuursleden: 
Michel Baltissen St. Catharinastraat 15 A Leunen Tel: 06-50290213 
Geert Hendrickx De Gouden Leeuw 122 Venray Tel: 06-51751247 
aftredend per 26 september 2022 
Richard Janssen Groeneweg 22 F  Heide Tel: 853419 
Geert Poels Pascherhof 39  Leunen Tel: 06-10454566 
Rob Thijssen Steegse Peelweg 38 Leunen Tel: 06-20448804 
 
Indien kandidaat Guus Reintjes op de jaarvergadering van 26 september 2022 gekozen 
wordt als penningmeester dan zal hij per die datum die functie gaan vervullen.  
 
Erevoorzitters en ereleden: 
 
Erevoorzitters: Ereleden: 
Herman Baltussen † Louis Janssen †  Martien Kusters 
Theo Hendrix † Jan Janssen  Will Claessens †  
 Wim Voesten  Peter Loenen 
 Toon Weijs  Jan Gielens 
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Taakverdelingen: 
 

 
 
Organisatieschema Commissie Voetbal: 
 
Commissie Faciliteiten:  
Geert Poels Pascherhof 39  Leunen Tel: 06-10454566 
 
Commissie Activiteiten:  
Geert Hendrickx De Gouden Leeuw 122 Venray Tel: 06-51751247 
 
Commissie Vrijwilligers:  
Rob Thijssen Steegse Peelweg 38 Leunen Tel: 06-20448804 
 
Commissie Kantine:  
Geert Poels Pascherhof 39  Leunen Tel: 06-10454566 
 
Overige taakverdeling: 
 
Wedstrijdsecretariaat: 
Joop Gielens Groeneweg 1  Heide Tel: 06-12909667
    Tel: 06-23611214 
Medische begeleiding: 
Pieter Lucassen  Brienshoekweg 2  Leunen Tel: 510694  
Pim Weijs St. Catharinastraat 18 Leunen Tel: 06-11969352 
Bart Baken  Vicarieweg 64 Leunen Tel: 06-46278210 
 
Scheidsrechterscommissie: 
Rob Thijssen Steegse Peelweg 38 Leunen Tel: 06-20448804 
 
Keuring terreinen: 
Guus Reintjes (zondag) Albionstraat 8B  Leunen Tel: 583410 
Geert Thijssen (zaterdag) Steegse Peelweg 37 Leunen Tel: 584094 
 



 

Circulaire voetbalvereniging SV  Leunen seizoen 2022-2023 Versie 23-01 
 

7 

 
Belijnen velden: 
Joep Hendrickx Overbroekseweg 12 B Leunen Tel: 587923 
Hay Litjens Verkleijstraat 11  Leunen Tel: 588554 
Hans van Well Bershof 9  Leunen Tel: 510794 
 
Parkmanager: 
Antoon Bellemakers Schutsboom 29  Venray Tel: 588266 
 
Onderhoud accommodatie: 
Antoon Bellemakers, Piet Berden, Joep Hendrickx, Gerrit Holtackers, Herman Holtackers,  
Roy Janssen, Toon Janssen, Toon Jenniskens, Gerrit Jeuken, Piet Keijsers, Ben van Lierop, 
Hay Litjens, Piet Litjens (Vullingsstraat), Piet Litjens  (Pascherhof), Geert Poels, Theo Smits, 
Paul Spronck, Ber Swinkels, Marcel Vogelsangs, Patrick Vollenberg en Hans van Well  
 
Materiaalbeheer: 
Antoon Bellemakers Schutsboom 29  Venray Tel: 588266 
Geert Poels Pascherhof 39  Leunen Tel: 589961 
 
Sponsoring: 
Twan Claessens Scheiweg 7  Leunen Tel: 06-21842873 
Sjoerd van Nies Vingerhoedskruid 47 Venray Tel: 06-46454389 
 
Website, jaarverslag en administratieve ondersteuning (opstellingen verwerken en 
competitieprogramma uitwerken): 
Richard Janssen Groeneweg 22 F  Heide Tel: 853418 
Koen Gielens Sneeuwklokje 5 Venray Tel: 06-13648768 
Tom Loonen Porterhof 13 Leunen Tel: 06-15354091 
Thomas Brok Albionstraat 47 Leunen Tel: 06-21327136 
 
Kantinebeheer: 
Toon en Thea Jenniskens Gussenstraat 39  Leunen Tel: 587391 
 
Kantinepersoneel: 
Mijntje Baltissen, Fenna Meijers, Jonie Meijers, Maud van Mil, Gerton Peeters, Iris Poels, 
Stef Poels en Claudia Straatman 
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Senioren 
 
Commissie Voetbal Senioren: 
 
Michel Baltissen Tel: 06-50290213 
 
Trainers senioren 
 
Selectietrainer: 
Jeroen Denissen  Tel: 06-51068871 
 
Assistent trainer selectie: 
Ricky Loenen Tel: 06-17003017 
vacant 
 
Trainer lagere elftallen: 
Pascal Willemsen  Tel: 785644 
 
Keeperstrainer: 
Guido Voncken Tel: 515805 
 
Leiders en grensrechters senioren elftallen 
 
Leunen 1 
Leider: 
Tim Smets Tel: 06-20942900 
Grensrechter: 
Patrick Vollenberg      Tel: 06-22676176 
vacant 

 
Leunen 2 
Leider: 
Arno Jansen Tel: 06-29270037  
John Litjens Tel: 06-15503912 
Grensrechter: 
Roel Theunis       Tel: 06-49985872  
 
Leunen 3: 
Leider:    
Pepijn Lemmen Tel: 06-52488562 
Jeroen van de Leur Tel: 06-55551750 
Grensrechter: spelers onderling 
   
Leunen 4: 
Leider: 
Mike Leenders Tel: 06-37341644 
Jens Propst Tel: 06-24536881 
Stan van de Heuvel Tel: 06-30035651 
Grensrechter: 
Thomas Weijs  Tel: 589270 
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Veteranen: 
Leider: 
Erwin Jacobs Tel: 06-83894841 
Grensrechter: 
Rob Peeters Tel: 06-36050093 
 
Scheidsrechters 
 
Michel Baltissen, Christjan Broere, Jos Geurts, Robbert de Graaf, Ramon Kuunders,              
Roel de Lange, Wil Loenen, Lucien Peeters, Geert Poels, Twan Poels, Joost Schaeffers,    
Wout Schaeffers, Paul Swinkels, Rob Thijssen, Sjaak Weijs en Patrick Willems. 
 
Trainingen 
 
Alle trainingen vinden plaats op ons sportpark. Uiteraard wordt er getraind in gepaste 
kleding. De trainingen voor de senioren vinden op de volgende tijdstippen plaats: 
 
Selectietraining:  
Dinsdag 20.00 uur tm 21.30 uur en donderdag 20.15 uur tm 21.45 uur. De eerste training zal 
zijn op dinsdag 9 augustus 2022.  
 
Trainen Leunen 3 en 4: 
Donderdag 20.15 uur tm 21.45 uur, de eerste training zal zijn op 18 augustus 2022. 
 
Keeperstraining: 
Donderdag 19.30 uur tm 21.30 uur, de eerste training zal zijn op 18 augustus 2022. 
 
Aan selectiespelers die op een bepaalde trainingsavond niet kunnen, wordt de mogelijkheid 
geboden om op een andere avond te trainen. Dit echter na overleg met de betreffende 
trainers en de elftalleider. 
Voor de spelers van de selectie wordt de wens geuit, dat deze tweemaal per week trainen, 
tenzij er een zéér geldige reden van afmelden is. 
  
Elftalindeling overige senioren elftallen 
 
Voor wat betreft Leunen 3 en Leunen 4 is de definitieve indeling gereed. De Commissie 
Voetbal heeft deze indeling bekend maken op de website. Houd daarom de speeldata van 
het oefenprogramma goed in de gaten en zorg dat je tijdig op de hoogte bent van de 
elftalindeling. Bij het samenstellen van de elftallen zal zoveel mogelijk met de wensen van 
leiders en spelers en met andere bijzondere omstandigheden rekening gehouden worden. 
De beschikbare spelers zullen echter evenwichtig verdeeld moeten worden over de elftallen 
en daarom zal het onmogelijk zijn om met ieders individuele voorkeur rekening te houden. 
Wij vragen bij voorbaat hiervoor jullie begrip en flexibiliteit!!!!! 
 
Thuiswedstrijden senioren 
 
De thuiswedstrijden zijn aangevraagd op de volgende tijden: 
Eerste zondag:    Tweede zondag: 
Leunen 1 14.30 uur  Leunen 3 11.30 uur 
Leunen 2 11.30 uur  Leunen 4 10.30 uur 
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Jeugd 
      
 
Voorwoord jeugdafdeling SV Leunen 
 
De jeugdafdeling zorgt ervoor dat leden kunnen deelnemen aan voetbalwedstrijden, zowel 
vriendschappelijk als in competitieverband, bekerwedstrijden en op toernooien. Daarnaast 
worden er verschillende nevenactiviteiten georganiseerd. Verder spannen wij ons in om onze 
leden goede opleidings- en trainingsmogelijkheden te bieden. Door middel van een goede 
begeleiding en een duidelijke organisatie willen wij dit alles op een hoog kwaliteitsniveau 
realiseren. Dit met als doel om iedereen zoveel mogelijk plezier te kunnen laten beleven aan 
de voetbalsport. 
 
De indelingen van de leiders, trainers en trainingen is de indeling zoals die is opgesteld bij 
het verschijnen van deze circulaire. Mogelijk dat bij aanvang van het seizoen hierin nog 
wijzigingen optreden. Raadpleeg daarom de internetsite bij aanvang van het seizoen. 
 
Wensen kunnen via de leiders kenbaar worden gemaakt. Indien zaken niet direct kunnen 
worden opgelost kunnen deze in de betreffende Commissie worden besproken. De 
coördinator JO19-JO13 of coördinator JO12-JO7 is binnen de jeugdafdeling het eerste 
aanspreekpunt voor ouders. 
 
Indien de jeugdafdeling van SV Leunen onvoldoende kaderleden heeft, zullen de ouders 
worden ingeschakeld middels een roulatiesysteem. 
 
Samenstelling jeugdafdeling 
 
Coördinator JO19-JO13: 
Elvira Keijsers Weth. Reintjesstraat 33 Leunen Tel: 06-12615755 
 
Coördinator JO11-JO7: 
Marian Willems Blankenberg 2 Leunen Tel: 06-29201665 
 
Technische commissie jeugd: 
Michel Baltissen Tel: 06-50290213 
Mees Claessens Tel: 06-30300132 
Eric Holtackers Tel: 06-52189393 
Joris van Lierop Tel: 06-10886779  
Rob Scholten Tel: 06-46706304 
Freek Thoone Tel: 06-53759398  
Rob Willems Tel: 06-33349080 
Twan Willems Tel: 06-22487151 
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Commissie wedstrijdsecretariaat: 
 
JO19-JO13  
Vivian Cornelissen Teeuwenhofweg 18 Leunen Tel: 0478-582683 
    Tel: 06-12022288 
 
JO12-JO7: 
Nicole Derikx Albionstraat 11 A  Leunen Tel: 0478-585761 
    Tel: 06-53896227 
 
Trainers jeugd: 
 
JO19-1: 
Ali Tastan  Tel: 06-46488266 dinsdag en donderdag 
 
JO17-1: 
Erik Beelen  Tel: 06-25375148 donderdag  
Henri Rongen Tel: 06-40061164 dinsdag 
 
JO15-1 
Marco Berden Tel. 06-29162946 maandag + woensdag 
Joris van Lierop Tel: 06-10886779 maandag of woensdag 
 
JO15-2 
Twan Martens Tel: 06-28650334 maandag 
Marcel Pluk Tel: 06-30398780 maandag (om de week) 
Marco Sijbers Tel: 06-52712666 woensdag 
Frank Wijnhoven Tel: 06-42755178 woensdag 
Sander Peeters Tel: 06-28419031 reserve 
 
JO13-1: 
Jenny van der Heijden Tel: 06-41812607 dinsdag 
Geert Thijssen  Tel: 06-51224277 dinsdag of donderdag 
Stephan de Weert Tel: 06-51534942 dinsdag of donderdag 
Daan Loenen Tel: 06-15058471 reserve 
 
JO13-2: 
Gijs Lanen Tel: 06-17680804  dinsdag of donderdag 
Ron van de Molengraft Tel: 06-51265551  dinsdag of donderdag  
Rob Pijpers Tel: 06-30516377  reserve 
Tom Voermans Tel: 06-34986648  reserve 
Martijn Timmermans Tel: 06-13286565  reserve 
 
JO11-1:  
Sander Hellegers Tel: 06-43068673 maandag 
Tom Hoogeveen Tel: 06-41161564 woensdag 
Daan Loenen Tel: 06-15058471 maandag 
Peter Steeghs Tel: 589815 maandag 
Roel van Tilburg Tel: 06-50633883 woensdag 
Gijs Kersten Tel:  reserve 
 
JO11-1:  
Nico Knapen Tel: 06-11607646 woensdag 
Tom Koenen Tel: 06-52332222 maandag 
René Stiphout Tel: 06-22242204 maandag 
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JO10-1: 
Edwin Berden Tel: 06-28261594 maandag 
Joost Fessl Tel: 06-52616023 woensdag 
Frank Jenniskens Tel: 06-42092964 maandag 
Rob Willems Tel: 06-33349080 woensdag 
 
JO10-2: 
Bram Gottenbos Tel: 06-27302908  maandag 
Vacant  woensdag 
 
JO9-1 
Ralph Knelissen Tel: 06-42250859 maandag (om de week) 
Barry Smits Tel: 06-13966985 woensdag 
Freek Thoone Tel: 06-53759398 woensdag (1x per 2 w.) 
Niels Koenen Tel: 06-15832148 reserve 
Nick van der Putten Tel: 06-15183757 reserve 
 
JO9-2 
Bob Kersten Tel: 06-27447950 woensdag 
Hubert Philipsen Tel: 06-16634348 maandag 
Paul Spronck Tel: 580316 woensdag 
 
JO8-1: 
Roel Gielens Tel: 06-30155595 maandag of woensdag 
Thomas Litjens Tel: 06-45588827 maandag of woensdag 
Sander Hellegers Tel: 06-43068673 reserve 
 
JO8-2: 
Frank Beerkens Tel: 06-20585576 maandag 
Maikel Schmitz Tel: 06-48500697  maandag of woensdag 
Etienne Nijs Tel: 06-14812393  maandag of woensdag 
Jeroen Koenen Tel: 06-82133023 reserve 
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Leiders jeugdelftallen 
 
Leunen JO19-1: 
André Meijers Tel: 06-21522601 
Ali Tastan  Tel: 06-46488266  
Grensrechter JO19-1 
vacant  
 
Leunen JO17-1: 
Johan Hermans Tel: 06-27533558 
Jacky v/d/ Voort Tel: 06-20745857 
Grensrechter JO17-1 
Michael Janssen Tel: 06-36576900 
 
Leunen JO15-1: 
Marco Berden Tel. 06-29162946 
Eric Holtackers Tel: 06-52189393 
Grensrechter JO15-1 
Bart van Esseveldt Tel:  
 
Leunen JO15-2 
Twan Martens Tel: 06-28650334  
Sander Peeters Tel: 06-28419031  
 
Leunen JO13-1: 
Erwin v/d Pas Tel: 06-83208569 
Geert Thijssen  Tel: 06-51224277  
vacant 
 
Leunen JO13-2: 
Rob Pijpers Tel: 06-30516377   
Nick van der Putten Tel: 06-15183757 
 
Leunen JO11-1: 
Bas Litjens Tel: 852603 
Peter Steeghs Tel: 589815 
Roel van Tilburg Tel: 06-50633883 
 
Leunen JO11-2: 
Tom Koenen Tel: 06-52332222 
René Stiphout Tel: 06-22242204  
Marian Willems Tel: 06-29201665 
 
Leunen JO10-1: 
Edwin Berden Tel: 06-28261594 
Koen Gielens Tel: 06-13648768 
Rob Willems Tel: 06-33349080 
 
Leunen JO10-2: 
Bram Gottenbos Tel: 06-27302908 
René / Maartje Cox Tel: 06-18115245 / 06-50551288 
 
Leunen JO9-1: 
Niek Spronken Tel: 06-45782667 
Natalie Geelen Tel: 06-41139268 
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Leunen JO9-2: 
Peter Arts Tel: 06-52666579 
Paul Spronck Tel: 06-39813823 
Vacant   
 
Leunen JO8-1: 
Roel Gielens Tel: 06-30155595 
Thomas Litjens Tel: 06-45588827 
 
Leunen JO8-2: 
Jeroen Koenen Tel: 06-82133023 
Maikel Schmitz Tel: 06-48500697 
 
JO7-1: 
Ben Voermans Tel: 06-51624484 
 
JO7: 
Roel Classens Tel: 06-36425682 
Rob Gielens Tel: 06-25117793 
Bart Jeuken Tel: 06-15217371 
Wouter den Teuling Tel: 06-12281468 
 
 
Leeftijdsgrenzen jeugd 
 
JO19  geboren tussen 01-01-04 en 31-12-05 
JO17  geboren tussen 01-01-06 en 31-12-07 
JO15  geboren tussen 01-01-08 en 31-12-09  
JO13  geboren in 2010 
JO11  geboren in 2012 
JO10  geboren in 2013  
JO9  geboren in 2014 
JO8  geboren in 2015 
JO7-JO6 geboren tussen 01-01-16 en 31-12-17 (minimaal 5 jaar) 
 
Meisjes mogen 1 jaar ouder zijn dan de leeftijdscategorie waarin zij uitkomen m.u.v. JO6  t/m 
JO9. 
 
Aanmelden en afmelden 
 
Voor het aan- en afmelden als jeugdlid dient men zich te richten tot Richard Janssen: tel. 
853419 of ledensecretariaat@svleunen.nl. 
 
Aan- en afmelden voor deelname aan de competitie 2023-2024 vóór 01-05-2023. Indien men 
zich na de bovengenoemde datum aanmeldt, beslist de commissie voetbal over het al dan 
niet kunnen deelnemen aan de competitie.  
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Jeugdtrainingen 
 
Alle trainingen vinden plaats op ons sportpark. Uiteraard wordt er getraind in gepaste 
kleding. 
 
Maandag:   
JO8 18.30 tot 19.30 uur  eerste training 05-09-22 
JO9 18.30 tot 19.30 uur  eerste training 05-09-22 
JO10 18.30 tot 19.30 uur  eerste training 05-09-22 
JO11 18.30 tot 19.30 uur  eerste training 05-09-22 
JO15-1 19:45 tot 21:15 uur  eerste training 27-08-22 (zaterdag) 
JO15-2  19.45 tot 21.15 uur  eerste training 05-09-22 
  
Dinsdag: 
JO13-1  18.45 tot 20:00 uur  eerste training 06-09-22 
JO13-2  18.45 tot 20:00 uur  eerste training 06-09-22 
JO17-1  20.00 tot 21.30 uur  eerste training 01-09-22 
JO19-1  19.00 tot 20.30 uur  eerste training 23-08-22 
 
Woensdag:  
JO8 18.30 tot 19.30 uur   
JO9 18.30 tot 19.30 uur   
JO10 18.30 tot 19.30 uur   
JO11 18.30 tot 19.30 uur   
JO15-1 19:45 tot 21:15 uur  
JO15-2  19.45 tot 21.15 uur   
 
Donderdag:  
JO13-1  18.45 tot 20:00 uur   
JO13-2  18.45 tot 20:00 uur  
JO17-1  18.30 tot 20.00 uur  
JO19-1  19.00 tot 20.30 uur  
 
Zaterdag: 
JO7 09.15 tot 10.15 uur  eerste training 10-09-22  
Het kan zijn dat gedurende de eerste weken trainingen komen te vervallen doordat er op 
oefenwedstrijden gespeeld worden of door vacante plekken bij de trainers. Raadpleeg 
daarom de website www.svleunen.nl en kijk bij afgelastingen. 
Tijdens schoolvakanties (m.u.v. winterstop en carnaval) wordt gewoon doorgetraind. 
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Douchen:  
 
Alle jeugdleden zijn verplicht te douchen na afloop van de training en de wedstrijd. Je dient 
zelf voor een handdoek, zeep en shampoo te zorgen. I.v.m. hygiëne en veiligheid adviseren 
wij alle jeugdleden badslippers te dragen. Als er incidenteel niet gedoucht kan worden, 
geven alleen de ouders dit door aan de leiders en de trainers. 

 
Speelkalender seizoen 2022-2023 jeugd  
 
Najaar 2022 Jeugd JO19 t/m JO13 Jeugd JO12 t/m JO8 
10 september Wedstrijddag 1 beker Wedstrijddag 1 competitie 1 
17 september Wedstrijddag 2 beker Wedstrijddag 2 competitie 1 
24 september Wedstrijddag 3 beker Wedstrijddag 3 competitie 1 
1 oktober Wedstrijddag 4 beker Wedstrijddag 4 competitie 1 
8 oktober Wedstrijddag 5 beker Wedstrijddag 5 competitie 1 
15 oktober Beker / inhaal programma Wedstrijddag 6 competitie 1 
22 oktober vrij  vrij 
29 oktober vrij  vrij 
5 november Wedstrijddag 1 competitie 1 Wedstrijddag 1 competitie 2 
12 november Wedstrijddag 2 competitie 1 Wedstrijddag 2 competitie 2 
19 november Wedstrijddag 3 competitie 1 Wedstrijddag 3 competitie 2 
26 november Wedstrijddag 4 competitie 1 Wedstrijddag 4 competitie 2 
3 december Wedstrijddag 5 competitie 1 Wedstrijddag 5 competitie 2 
10 december Wedstrijddag 6 competitie 1 Wedstrijddag 6 competitie 2 
17 december Wedstrijddag 7 competitie 1 vrij 
24 december vrij  vrij 
 
Voorjaar 2023 
21 januari vrij   Wedstrijddag 1 competitie 3 
28 januari Beker / inhaal programma Wedstrijddag 2 competitie 3 
4 februari Wedstrijddag 1 competitie 2 Wedstrijddag 3 competitie 3 
11 februari Wedstrijddag 2 competitie 2 Wedstrijddag 4 competitie 3 
18 februari vrij (carnaval)  vrij (carnaval) 
25 februari Beker / inhaal programma vrij 
4 maart Wedstrijddag 3 competitie 2 Wedstrijddag 5 competitie 3 
11 maart Wedstrijddag 4 competitie 2 Wedstrijddag 1 competitie 4 
18 maart Wedstrijddag 5 competitie 2 Wedstrijddag 2 competitie 4 
25 maart Wedstrijddag 6 competitie 2 Wedstrijddag 3 competitie 4 
1 april Wedstrijddag 7  competitie 2 Wedstrijddag 4 competitie 4 
8 april Beker / inhaal programma vrij  
15 april Wedstrijddag 8  competitie 2 Wedstrijddag 5 competitie 4 
22 april Wedstrijddag 9 competitie 2 Wedstrijddag 6 competitie 4 
29 april Beker / inhaal programma vrij 
6 mei Beker / inhaal programma  vrij 
13 mei Wedstrijddag 10 competitie 2 Wedstrijddag 7 competitie 4 
20 mei Wedstrijddag 11  competitie 2 Wedstrijddag 8 competitie 4 
27 mei inhaal programma  vrij 
3 juni inhaal programma  vrij 
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Activiteitenprogramma 
 
Voor de activiteiten buiten de (competitie)wedstrijden zijn commissies of werkgroepen 
samengesteld. De commissie organiseert alles rondom de activiteit inclusief het werven van 
deelnemers en vrijwilligers. 
 
Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: 
Winterprogramma  december / januari 
Vrijwilligers feestavond  maart / april 
Penalty - bokaal    1ste Pinksterdag 
Afsluitdag jeugd   mei / juni 
Pupil van de week*  thuiswedstrijden comp. 1e elftal 
* Alleen spelers uit de JO11-JO10 komen hiervoor in aanmerking. Deze zullen door loting 
worden bepaald. 
 
Kosten voor deelname aan activiteiten worden beperkt tot een kleine bijdrage per deelnemer. 
 
Thuiswedstrijden 
 
De thuiswedstrijden van de jeugdteams zijn als volgt vastgesteld: 

 JO19, JO17, JO15 zaterdagmiddag 
 JO13, JO11, JO10, JO9 en JO8 zaterdagochtend 

 
Uitwedstrijden worden door de tegenstander vastgesteld. Deze tijden kunnen afwijken van 
de tijden van de thuiswedstrijden! Raadpleeg derhalve altijd de gepubliceerde opstelling op 
de internetpagina www.svLeunen.nl. 
 

 
Vervoer jeugdspelers 
 
Evenals andere jaren worden de ouders dringend verzocht enkele malen per jaar te rijden bij 
uitwedstrijden. Voor het nieuwe seizoen hopen wij dat wij weer mogen rekenen op uw 
medewerking wanneer dit wordt gevraagd door de jeugdleiders. 
 
Het vervoer wordt geregeld door de jeugdleider van het elftal. Ouders die op de 
aangeschreven dag niet kunnen rijden worden verzocht zelf voor vervanging te zorgen. De 
leiders zorgen er voor dat er voldoende auto’s zijn. De ouders die rijden zijn er 
verantwoordelijk voor dat de spelers in de gordels zitten. Voor het vervoer met jeugdspelers 
tijdens clubactiviteiten is door de KNVB een verzekering afgesloten. 
 
Vertrektijden worden door leiders ruim genoeg voor aanvang van de uitwedstrijd op de 
opstellingen vermeld, zodat we rustig en veilig kunnen rijden. 
 
Inzet kantinedienst zaterdagmorgen 
 
Evenals vorig seizoen worden ouders van JO7 tm JO11- leden op roulatiebasis ingedeeld 
om op zaterdagmorgen mee te helpen in de kantine.  
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Gezamenlijke richtlijnen senioren en jeugd 
 
Samenstellen elftallen 
  
Het samenstellen van de elftallen gebeurt op donderdag om 21.00 uur in de kantine door de 
leiders in samenwerking met de trainers en Commissie. Iedere speler dient te spelen in het 
elftal waarin hij is opgesteld. Bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden, nadat de reden 
hiervan bij de Commissie Voetbal kenbaar gemaakt en vooraf door de Commissie Voetbal 
geaccepteerd is. 
Het kan voorkomen dat een speler in een ander elftal wordt opgesteld. Er wordt dan ook van 
iedere speler verwacht dat hij de opstellingen iedere week raadpleegt voor eventuele wijzi-
gingen. Een speler kan zich dus nooit verweren met: "Dat wist ik niet". 
 
Afmeldingen voor trainingen of een wedstrijd 
 
Iedere (jeugd)speler dient zich voor een training persoonlijk af te melden bij zijn eigen trainer. 
Iedere (jeugd)speler dient zich voor een wedstrijd persoonlijk af te melden bij zijn eigen 
leider.  
Voor een wedstrijd moet je je afmelden vóór donderdagavond 21.00 uur. 
 
Wedstrijdprogramma 
 
Het wedstrijdprogramma wordt bekend gemaakt op internet www.svLeunen.nl. en verder in 
de LVH-Courant en de Peel en Maas 
Doch iedere speler dient de opstelling te raadplegen voor vertrek en tijd van aanvang. 
De opstellingen die op vrijdag vermeld staan op de site van www.svleunen.nl  zijn bindend. 

 
Het vertrek voor uitwedstrijden 
  
We vertrekken vanaf het sportpark. 
 
Afgelastingen 
   
Afgelastingen worden bekend gemaakt via de internetpagina www.svLeunen.nl/afgelastingen  
 
Vertrouwenspersoon 
 
Alle Ieden en ouders van leden kunnen voor allerlei soorten ongewenste omgangsvormen 
terecht bij Ben Nelissen, tel.: 589190.  
 
Verklaring omtrent gedrag (VOG)  
 
Voor onze vrijwilligers wordt een VOG aangevraagd. Coördinator VOG is Henri Rongen,   
tel.: 06-40061164 of via de mail: vog@svleunen.nl .  
 
AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)  
 
Gegevens van leden worden op de site vermeld, zoals opstellingen en foto’s. Ook worden 
gegevens vermeld in o.a. het jaarverslag en Sportlink (KNVB-programma waarin o.a. de 
ledenadministratie wordt bijgehouden en de inning van de contributie). Leden die bezwaar 
hebben, kunnen dit kenbaar maken bij de secretaris.  
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Normen en waarden 
 
Laten we er met onderstaande regels voor zorgen dat SV Leunen een vereniging is, die 
respect bij een ieder afdwingt.  
1. Heb respect voor elkaar, en eenieder die met het voetbal te maken heeft. 
2. Wees Sportief! Laat iedereen in zijn of haar waarde. 
3.   Accepteer beslissingen die genomen worden door trainers, leiders, begeleiders,     

tegenstanders. 
4.  Ga ervan uit dat iedereen met plezier zijn of haar komt uitoefenen en dit met veel       

inzet doet.  
5. Ga geen discussies met de scheidsrechters aan tijdens de wedstrijden. 
6. Toon geen agressief gedrag in woord en daad. 
7. Kom afspraken die met elkaar gemaakt worden, na.  
8. Grensoverschrijdend seksueel gedrag wordt niet toegestaan. 
9. Alcoholgebruik onder de 18 jaar wordt niet toegestaan. 
                                                                                                                                                              
SV Leunen ziet zich genoodzaakt om op overtredingen die gemaakt worden sancties te 
zetten. Indien een overtreding wordt gemaakt, wordt ten allen tijden contact met de ouders 
opgenomen.  
 
De sancties kunnen zijn: 
• een wedstrijd of meerdere wedstrijden niet meespelen 
• schorsing, geen toegang tot sportpark 
• boetes opgelegd door KNVB zelf betalen 
• verwijdering van club 
 
Naast de boetes bij niet op komen, niet bij hebben van spelerspas en geldboetes betreffende 
strafzaken kunnen de volgende sancties genomen worden: 
1. Ongewenst gedrag tijdens training/wedstrijd zoals grote mond, grove taal tegen 

personen die met jouw voetbal te maken hebben = Naar huis tijdens training en 1 
wedstrijd niet spelen, bij herhaling verdubbeling, met uiteindelijk verwijdering. Het is 
echter wel de bedoeling aanwezig te zijn tijdens de wedstrijd, maar dan op de bank! 

2. Vernielen van materiaal = Afhankelijk van de aard volgt een schorsing en boete na rato 
de vernieling. 

3. Tonen van ongewenst seksueel gedrag= Afhankelijk van de aard volgt een schorsing 
4. Gebruik van alcohol onder de 18 jaar = Afhankelijk van de aard volgt een schorsing 
  
Waardering.                                                                                                                                                     
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van trainer tot bestuurslid tot 
jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere 
sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te 
hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. 
 
Boetes bij niet opkomen 

 
Indien spelers niet opkomen zonder geldige reden van afmelding, zullen de volgende straffen 
worden opgelegd. Indien een speler in een bepaald seizoen: 
-  1 x niet opkomt, wordt hij voor 1 wedstrijd geschorst 
-  2 x niet opkomt, wordt hij voor 2 wedstrijden geschorst 
-  3 x niet opkomt, wordt hij voor hierover door de technische commissie aangesproken en  
         zullen er maatregelen worden genomen. 
Deze regels zullen streng worden toegepast. De leiders worden verzocht hierop toe te zien  
en een en ander direct te melden bij coördinator, die dit gaat bespreken met Commissie 
Voetbal.  
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Spelerspas 
 
Alle spelende leden dienen te beschikken over een digitale spelerspas. Uitgezonderd zijn 
echter de JO12 t/m JO7 en de veteranen. Zij hoeven geen spelerspas te hebben voor het 
spelen van hun wedstrijden. Veteranen en steunende leden die echter als invalkracht wel 
eens met een seniorenelftal mee voetballen dienen wel een spelerspas te hebben. Spelers 
waarvan SV Leunen nog geen digitale pasfoto heeft, zal de vereniging de speler daartoe 
verzoeken deze in te sturen. Wil je zelf als speler een meer actuele foto op de digitale pas 
hebben, dan kun je deze insturen naar ledensecretariaat@svleunen.nl. 
De pasfoto is eventueel ook door speler / ouder zelf te wijzigen via voetbal.nl. Speler dient 
zich dan bij voetbal.nl te registreren met het mailadres wat bij de club bekend is. 
Contactpersoon omtrent de spelerspas is Richard Janssen (tel.: 853419 of 
ledensecretariaat@svleunen.nl ). 
 
Geldboetes bij KNVB straffen en boekingen 
 
Door het bestuur is het besluit genomen dat alle geldboetes verbonden aan strafzaken en 
boekingen, door betreffende speler zelf betaald dienen te worden. 
 
Medische begeleiding 
 
Op dinsdag- en donderdagavond bestaat de mogelijkheid om eventueel opgelopen blessures 
te laten behandelen op het sportpark door Pieter Lucassen. Diegene die hier gebruik van 
wenst te maken dient eerst een afspraak met hem maken (tel. 510694). Voor eventueel 
gebruikte materialen kan een kleine vergoeding worden gevraagd. 
 
Melden van ongevallen 
 
Bij blijvend letsel ten gevolge van een sportblessure of een andere verenigingsactiviteit, dient 
dit doorgegeven te worden aan de secretaris (tel. 588245), zodat deze dit dan kan melden bij 
de verzekeringsmaatschappij van de KNVB. Bij een blessure dient men zelf te noteren 
wanneer en waar de blessure is opgelopen en de aard van de blessure. Dit in verband met 
de mogelijkheid van blijvend letsel in een later stadium.  
 
Wedstrijdkleding 
 
Senioren en veteranen krijgen een compleet tenue van de club (shirt, broek en kousen). 
Jeugdspelers van JO19 t/m JO8 krijgen het wedstrijdshirt van de club. De witte 
wedstrijdbroek en oranje kousen dienen ze zelf te bestellen. Dit kan via de webshop van 
teamsport24: https://www.teamsport24shops.nl/club-webshops/sv-leunen  Svp thuis laten  
bezorgen en niet op het sportpark.  
 
Dit betreft:       

     Geheel Witte broek, Model Utah    
     Geheel Oranje kousen     
     Scheenbeschermers  
 

De leiders worden verzocht hierop toe te zien, en spelers met afwijkende kleuren niet in zijn 
elftal toe te laten. 
 
Voor spelers JO7 is het niet verplicht om het wedstrijdtenue aan te schaffen aangezien  
spelers alleen onderling met elkaar voetballen.    
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Keeperhandschoenen 
 
Keeperhandschoenen kunnen per team bij de penningmeester worden gedeclareerd onder 
overlegging van een nota tot een maximum van: € 100,00 voor selectie, € 50,00 voor overige 
seniorenteams en JO19, € 25,00 voor JO17, JO15 en JO13.  JO12 t/m JO7 ontvangen 
keepershandschoenen van de club. 
 
Wassen van sporttenue 
 
De wedstrijdtenues van senioren en veteranen worden op de club gewassen. Om dit hele 
gebeuren in goede banen te leiden worden er duidelijke afspraken gemaakt met de 
betreffende teams over het correct aanleveren van het wasgoed.  
 
Krantenberichten 
 
Daar de kopie voor de LVH-Courant en Peel en Maas op tijd wordt klaar gemaakt, wordt 
iedereen die bepaalde berichten heeft, verzocht deze zondag voor 18.00 uur bij Bas 
Stoks, Bershof 3 te Leunen in te leveren, bij voorkeur per e-mail ( bas.stoks@gmail.com).  
 
Ledenadministratie (aan- en afmeldingen, adreswijzigingen) 
 
De ledenadministratie wordt gevoerd door Richard Janssen. Afmeldingen, adreswijzigingen, 
bankrekeningnummerwijzigingen enz. dienen door te worden gegeven bij de 
ledenadministratie (ledensecretariaat@svleunen.nl). Wijzgingen kunnen ook worden 
doorgegeven via het formulier wijziging lidgegevens op onze website. Aanmeldingen dienen 
eerst contact op te nemen met Richard Janssen (tel. 853419). 
  
Postadres 
 
Alle post bestemd voor SV Leunen adresseren aan het secretariaat en dus niet deponeren 
in de brievenbus bij het sportpark.  
 
Schoonhouden en controleren kleedaccommodatie 
 
Ieder elftal is verplicht, na de training en de wedstrijd het eigen kleedlokaal en dat van de 
tegenstander schoon te maken. Onder kleedlokaal wordt verstaan: kleedlokaal, waslokaal,  
hal en stoep. Iedere trainer en leider dient de kleedlokalen voor en na afloop van wedstrijden 
en trainingen te controleren op wanordelijkheden. 
 
Materialen 
 
SV Leunen steekt veel geld in materialen. Het is aan de leden deze materialen in goede 
staat te houden. Zijn er problemen of wensen, neem dan contact op met het bestuur.  

 
Kantine 
 
Het verboden in de kantine te gokken met geld als inzet. 
 
Verplichtingen inzake acties 
 
Ieder actief lid van onze vereniging is verplicht om deel te nemen aan door SV Leunen 
georganiseerde acties, zoals fluiten van jeugdwedstrijden, meehelpen bij toernooien zoals 
stratentoernooi en de afsluitingsdag voor de jeugd, kantinewerkzaamheden, 
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onderhoudswerkzaamheden en eenmalige acties. Men zal op toerbeurt aan de beurt komen. 
Bij geen gehoor eraan geven, worden er maatregelen (o.a. schorsing) genomen.  
 
Contributie 
 
Voor het seizoen 2022/2023 gelden de navolgende contributie regels: 

 Ieder lid van SV Leunen is contributie verschuldigd. 
 De contributie bedragen zijn als volgt samengesteld: 

      Senioren            € 150,00 
   Senioren 35+   € 100,00 
   Veteranen    € 150,00 
        JO19                      € 125,00 
        JO17              € 112,50 
   JO15     € 100,00 
        JO8 t/m JO13     €   94,00 
   JO7     €   65,00 
        Steunende leden                €   37,50 

 Contributie wordt bepaald op basis van de werkelijke leeftijdsgroep waartoe de speler 
volgens de KNVB behoort, niet op basis van de leeftijdsgroep waarin de speler speelt 
mocht dit eventueel afwijken. 

 Voor senioren, senioren 35+ en veteranen zijn de bedragen inclusief het 
verschuldigde wasgeld ( € 25,--). 

 Betaling van de contributie dient te geschieden voor 01-11-2022. Bij geen of te late 
betaling, wordt de persoon in kwestie aangemaand en krijgt een boete van € 12,50 
plus een schorsing vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot betaling c.q. 
bijschrijving op de rekening van SV Leunen heeft plaats gevonden. 

 De volgende leden kunnen als vergoeding voor gemaakte kosten hun contributie 
declareren (m.u.v. wasgeld): Bestuursleden, commissieleden, elftalleiders, 
grensrechters, jeugdleiders, jeugdtrainers. Jeugdleiders en jeugdtrainers, echter 
alleen indien het bestuur dit heeft erkend en aangewezen. 

 Alle andere declaraties beslist het bestuur. 
 Bij tussentijdse afmelding als leider of grensrechter etc., moet de teveel gedecla-

reerde contributie worden terugbetaald. 
 Bij afmelding als lid om geldige reden, zoals verhuizing enz., volgt terugbetaling vanaf 

eerstvolgende maand na afmelding. 
 Bij afmelding als lid tijdens het seizoen zonder geldige reden, volgt geen 

terugbetaling. 
 Betaalwijze van contributie in volgorde van voorkeur: 

 
       1.   Automatische machtiging via bank. Nieuwe leden alleen via automatische incasso. 
  2.   Overmaking via Rabobank op IBAN: NL25RABO 012.81.03.043 t.n.v. SV Leunen. 
  3.   Indien SV Leunen een nota moet sturen, worden er € 5,00 kosten in rekening                                
        Gebracht 
 
Slot: 
 
U allen een sportief en prettig seizoen toegewenst. 
 
Bestuur SV Leunen. 


