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Inleiding 
Dit document is opgesteld als informatiegids voor leden / aanstaande leden van v.v. N.E.O.’25. In 

deze ‘’Wat en Hoe?’’ wordt de verenigingsstructuur uitgelegd en daarna per commissie nuttige 

informatie behandeld.  

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Bij eventuele vragen, onduidelijkheden en 

voor meer gedetailleerde informatie verzoeken wij u contact op te nemen met het bestuur of de 

commissieleden. 

 

 

Organogram N.E.O.’25 
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Algemeen 
 

Ontstaan 

In 1925 werd door een aantal jonge mannen en vrouwen in Sprang de korfbalvereniging Nederland 

en Oranje opgericht, afgekort N.E.O. Naast de korfbalafdeling ontstond na enige jaren een 

voetbaltak, die zich zeer gunstig ontwikkelde, terwijl de animo voor het korfballen afnam. Tenslotte 

bleef alleen de voetbalafdeling bestaan. In de oorlog moest de vereniging noodgedwongen de 

werkzaamheden staken, maar kort na de oorlog werd opnieuw begonnen. Daar een club uit Borne 

zich al onder de naam N.E.O. bij de KNVB had gemeld, moest het Sprangse N.E.O. onder de naam 

SPRANG aan de competitie deelnemen. Na een aantal jaren echter werd toestemming verkregen om 

weer onder de oude naam N.E.O. voort te gaan, zij het met het toevoegsel '25, zodat onze vereniging 

nu aan de competitie deelneemt onder de naam N.E.O.'25. 

v.v. N.E.O.’25 

Doel 

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn 

Verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport en zaalvoetbal. Er is gekozen 

voor uitsluitend zaterdagvoetbal. Dit neemt echter niet weg, dat iedereen van welke afkomst, religie 

of nationaliteit bij ons hartelijk welkom is. We hechten echter wel aan het toepassen van de 

algemeen geldende normen en waarden van fatsoen. 

Missie 

N.E.O.'25, Samen Goed Voor Elkaar! 

Visie 

N.E.O.’25 een sportieve familie die goed voor elkaar is in een veilige en vertrouwde omgeving. 

Kernwaarden: 

Duidelijke afspraken maken en hieraan vasthouden 

Goede communicatie 

Elkaar respecteren 

Met elkaar organiseren van (sport)activiteiten voor alle doelgroepen; 

Creëren van een professioneel voetbalklimaat 

Een goed voorbeeld zijn voor de jeugd en voor elkaar. 

Clubkleuren 

Shirt:   Hummel rood/wit/blauw  (verticaal gestreept) 

Broek:  Hummel wit   (met N.E.O.’25 logo) 

Kousen: Hummel blauw 
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Samenstelling 

De vereniging beschikt over een senioren en een jeugd afdeling. De jeugdafdeling is onderverdeeld in 

junioren van 12 tot en met 18 jaar en pupillen van 6 tot en met 12 jaar. 

Categorie Duur 

    

Senioren   

Heren in de leeftijd van 18 en 40 jaar   2x 45 minuten 

Dames in de leeftijd van 18 en 40 jaar 2x 45 minuten 

    

Junioren   

A-junioren in de leeftijd van 16 en 18 jaar 2x 45 minuten 

B-junioren in de leeftijd van 14 en 15 jaar 2x 40 minuten 

C-junioren in de leeftijd van 12 en 13 jaar 2x 35 minuten 

    

Meisjes B in de leeftijd van 14 en 15 jaar 2x 45 minuten 

Meisjes C in de leeftijd van 12 en 14 jaar 2x 35 minuten 

    

Pupillen   

D-pupillen in de leeftijd van 10 en 11 jaar 2x 30 minuten 

E-pupillen in de leeftijd van 8 en 9 jaar 2x 25 minuten 

F-pupillen in de leeftijd van 6 en 7 jaar 2x 20 minuten 

    

Kanjers in de leeftijd van 5 en 6 jaar 2x 15 minuten 

 

De indeling is afhankelijk van de leeftijd op 1 januari van elk jaar. Er bestaat echter binnen de 

jeugdcompetitie van de KNVB de mogelijkheid ontheffing van deze regel te krijgen. Dit is afhankelijk 

van persoonlijke omstandigheden of om tot elftalindelingen te kunnen komen. 

Aantal leden (01-07-2011) 

Totaal aantal leden: 495 

Waarvan senioren spelend: 116 

Waarvan senioren niet-spelend: 164 

Waarvan jeugd spelend: 137 

Waarvan jeugd niet-spelend: 11 

Waarvan dames/meisjes spelend: 55 

Waarvan dames/meisjes niet-spelend: 21  
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Raad van Toezicht 
De RVT bestaat uit 4 personen die alle geledingen van de vereniging vertegenwoordigen. Deze 

worden voorgedragen door het bestuur en door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. De 

RVT bewaakt de cultuur en beleid binnen de vereniging en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 

het bestuur. De RVT komt minimaal vier keer per jaar bijeen om te vergaderen en stuurt de notulen 

van deze vergadering toe aan het bestuur. 

De leden van de RVT mogen maximaal 2 jaar zitting nemen en dienen volgens een rooster van 

aftreden benoemd/herkozen te worden. 

NEO2020 

Hans van der Schans 

Niels van Tiggelen 

Peter van Dongen 

Bestuur 
De doelstelling van het bestuur is leidinggeven aan de gehele vereniging, oftewel het besturen van de 

voetbalvereniging. N.E.O’25 draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan 

worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het bestuur 

laat zich adviseren door alle commissies. 

Voorzitter 

Hans van der Schans 

voorzitter@neo25.nl  

Vice-voorzitter 

Vacant 

Secretaris 

Carlo Broeks 

secretaris@neo25.nl 

Penningmeester 

Jurgen van Woensel 

penningmeester@neo25.nl 

Bestuurslid 

Ron Oostrum 

Bestuurslid 

Corne Vrinten 

Bestuurslid 

Wilco Broeks 

 

  

mailto:voorzitter@neo25.nl
mailto:secretaris@neo25.nl
mailto:penningmeester@neo25.nl
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Commissies 

N.E.O.’25 is opgebouwd uit 7 commissies. Elke commissie heeft eigen bevoegd en 

verantwoordelijkheden en een adviserende rol naar het bestuur toe. Elke commissie wordt 

aangestuurd door een commissiehoofd.  

Voetbalzaken 

Rene de Bie 

voetbalzaken@neo25.nl  

06-51355424 

Marcel Versteeg 

jeugd@neo25.nl  

06-30678390 

Kantinebeheer 

Piet & Rianne de Rooij 

kantine@neo25.nl  

Onderhoud 

Jaco Meijer 

onderhoud@neo25.nl  

06-52303377 

Evenementen 

Giovani Kerst 

evenementen@neo25.nl 

Financieel 

Patrik Ophorst 

ficom@neo25.nl 

PR 

Jimmy Ramsteijn 

pr@neo25.nl  

06-14907570 

Communicatie 

Esmee Ramsteijn 

communicatie@neo25.nl  

Algemeen 

Vacant 

mailto:voetbalzaken@neo25.nl
mailto:voetbalzaken@neo25.nl
mailto:kantine@neo25.nl
mailto:onderhoud@neo25.nl
mailto:evenementen@neo25.nl
mailto:ficom@neo25.nl
mailto:pr@neo25.nl
mailto:communicatie@neo25.nl
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Voetbalzaken 
De commissie voetbalzaken draagt zorg en is verantwoordelijk voor alles op voetbaltechnisch gebied 

binnen de gehele vereniging voor jeugd en senioren. Waarbij de meisjes behoren tot de jeugd en de 

dames behoren tot de senioren. 

Coördinator senioren 

Rene de Bie 

voetbalzaken@neo25.nl  

Coördinator jeugd 

Marcel Versteeg 

jeugd@neo25.nl  

Trainingen 

Van maandag tot en met donderdag vinden de trainingen plaats. Een overzicht van de trainingstijden 

is terug te vinden op de teampagina’s op de website.  Na de training is er de mogelijkheid om gebruik 

te maken van de kleedkamers en de douches. Het is vanzelfsprekend dat deze na gebruik netjes 

achtergelaten dienen te worden. De trainers en leiders van de elftallen houden toezicht dat dit ook 

daadwerkelijk gebeurt. Iemand die opzettelijk vernieling aanricht wordt daarvoor persoonlijk 

aansprakelijk gesteld. Voor kinderen onder de 7 jaar is het mogelijk om een half jaar vrijblijvend mee 

te trainen. 

Wedstrijden 

De competitiewedstrijden vinden voornamelijk op de zaterdag plaats. Een overzicht van de 

wedstrijden is terug te vinden op de website. Na de wedstrijd is het vanzelfsprekend dat de 

kleedkamers netjes worden achtergelaten.  

Technische commissie 

Binnen de commissie voetbalzaken is de technische commissie verantwoordelijk voor alle 

voetbaltechnische zaken. Zij zorgen ervoor dat de selectie van de jeugd en seniorenelftallen goed 

verloopt. Dit doen zij door regelmatig wedstrijden te bekijken, contact houden met leiders en 

trainers en beoordelingen doornemen met de desbetreffende leiders en trainers. De technische 

commissie bestaat uit: 

 

- Bert Span - Lino Galotta  - Rene de Bie 

- Dian Hus - Stefan Brok - Ad van Tuyl 

Toernooien 
Binnen de commissie voetbalzaken is de toernooicommissie verantwoordelijk voor het organiseren 

van toernooien voor de jeugd en seniorenelftallen. Zij streven er naar om jaarlijks voor ieder elftal 

een toernooi te organiseren. Een overzicht van het toernooiprogramma is te vinden op de website. 

Mocht een leider of trainer een suggestie hebben voor het spelen van een toernooi kunnen zij 

contact opnemen met een van de commissieleden: 

- Jan van de Poel - Rene Hubeek 

- Bas Hamers  - Carlo Broeks 

mailto:voetbalzaken@neo25.nl
mailto:jeugd@neo25.nl
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Wedstrijdsecretariaat 

Draagt zorg en is verantwoordelijk voor een goede wedstrijdorganisatie en communicatie met jeugd 

en senioren. 

Wedstrijdsecretaris 

Mary van der Mast 

wedstrijdsecretaris@neo25.nl  

0416-277974 

Boekingen 

Sportiviteit, respect en plezier zijn kernwaarden die N.E.O.’25 belangrijk hoog in het vaandel heeft 

staan. Het oplopen van boekingen tijdens de wedstrijden moet dan ook zoveel mogelijk worden 

voorkomen. Mocht een lid van de vereniging tijdens een wedstrijd toch geboekt worden voor een 

overtreding, dan zal het boetebedrag op het betrokken lid worden verhaald. Het is aan een team 

toegestaan om hier in onderling overleg een regeling voor te treffen, maar het betrokken lid blijft ten 

alle tijden zelf verantwoordelijk dat de boete word betaald. Deze regel is van toepassing voor alle 

teams. 

Schorsingen 

Een door de K.N.V.B. opgelegde schorsing wordt altijd ten uitvoer gebracht. De boete zal in principe 

door de betreffende speler betaald moeten worden. Het is ten strengste verboden als men geschorst 

is deel te nemen aan de wedstrijd. Ook niet bij een ander elftal.  

Gele kaart en rode kaarten worden d.m.v. een code op het wedstrijdformulier vermeld. Code 01 t/m 

09 worden als een halve gele kaart geregistreerd. 

Code 11 t/m 18 worden als een hele gele kaart geregistreerd. 

Kosten tuchtzaken 

Onderstaand een overzicht met de kosten van boekingen opgelegd door de K.N.V.B. De kosten van 

de boetebedragen zullen op het betrokken lid verhaald worden. 

Tuchtzaken    Senioren  Junioren 

1e t/m 3e registratie   €13.35    

4e en volgende registratie  €21.05   €11.95 

Directe strafoplegging   €21.05   €11.95 

Kosten overschrijving   €7.80 

Kosten intrekking   €7.80 

Scheidsrechters 

Binnen onze vereniging zijn een aantal clubscheidsrechters actief. Zij worden aangewezen bij 

wedstrijden waarvoor door de KNVB geen scheidsrechters aangewezen zijn. Het is vanzelfsprekend 

dat scheidsrechters met respect worden behandeld.   

mailto:wedstrijdsecretaris@neo25.nl
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Kantinebeheer 
De kantine op ons sportpark is de thuishaven voor alle leden van onze vereniging en wordt gebruikt 

voor allerlei gezellige activiteiten.  

Openingstijden 

De openingstijden van de kantine zijn als volgt: 

Maandag: Gesloten 

Dinsdag:  18.00 uur t/m 22.00 uur 

Woensdag: 18.00 uur t/m 21.00 uur 

Donderdag: 18.00 uur t/m 22.30 uur 

Vrijdag:  Gesloten (m.u.v. evenementen) 

Zaterdag: 09.00 uur t/m 20.30 uur 

Zondag: Gesloten 

Alcohol 

Op 30 juni 2011 is door de tweede kamer de drank- en horecawet aangenomen. Deze wet is 

opgesteld en aangenomen om gezondheidsschade en verstoring van de openbare orde door 

drankmisbruik beter aan te kunnen pakken. Vanaf 1 januari 2014 heeft er een wijziging 

plaatsgevonden in deze wet. Vanaf 1 januari 2014 mogen er in onze kantine geen alcoholische 

dranken verkocht en genuttigd worden aan en door personen onder de 18 jaar. Het toezicht hierop 

ligt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Waalwijk. 

De maatregelen die de gemeente heeft aangekondigd wanneer deze wet overtreden wordt zijn als 

volgt: 

- Persoon onder de 18 jaar die alcohol nuttigt:                                   € 45,-- boete; 

- Vereniging die alcohol schenkt aan personen onder de 18 jaar:         € 1.200,-- boete; 

- Eventueel intrekken van de drank- en horecavergunning. 

Het bestuur heeft besloten om deze wetgeving te gaan handhaven. Het kantinepersoneel zal geen 

alcoholische dranken schenken aan jongeren onder de 18 jaar. Echter zal het bestuur in 

samenwerking met het kantinepersoneel niet als politieagent gaan rondlopen binnen de vereniging.  

Daarom is besloten om, indien de vereniging een boete ontvangt omdat een minderjarig persoon op 

één of andere manier aan alcoholische drank is gekomen, deze boete volledig te verhalen bij de 

desbetreffende persoon. 
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Onderhoud 
Draagt zorg en is verantwoordelijk voor het onderhouden en beheren van de accommodatie van 

v.v.N.E.O.’25. 

Gebouwen 

De onderhoudsploeg draagt zorg voor het onderhoud van het clubhuis. Bij eventuele schade dienen 

zij ingelicht te worden. Jaarlijks maken zij een onderhoudsplan om ons clubhuis in goede staat te 

houden. 

Kleedkamers 

De kleedkamers op ons sportpark dienen na gebruik zo schoon mogelijk achtergelaten te worden. 

Maak daarom schoenen buiten schoon bij de daarvoor bestemde borstels en deponeer afval in de 

afvalbakken in de kleedkamers. Leiders en trainers dienen er op toe te zien dat kleedkamers netjes 

worden achtergelaten. Iemand die opzettelijk vernieling aanricht wordt daarvoor persoonlijk 

aansprakelijk gesteld. 

Velden 

De onderhoudsploeg draagt zorg voor het onderhoud van de velden. Dit doen zij in samenrking met 

de Gemeente en plaatselijke bedrijven. Ieder jaar wordt er een planning gemaakt voor het grote 

onderhoud. Bij het organiseren van evenementen dient er rekening gehouden te worden met deze 

planning.  

Schoonmaak 

Wekelijks zorgt de schoonmaakploeg voor het schoonmaken van de kleedkamers, toiletten, de 

kantine en de overige ruimtes in ons clubhuis. Een ieder kan een steentje bijdragen door alles netjes 

te houden. 

Grote schoonmaak 

Jaarlijks vindt er aan het eind van het seizoen een grote schoonmaakdag plaats. Vele vrijwilligers 

steken deze dag de handen ineen om het clubhuis eens grondig onder handen te nemen.  
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Evenementen 
Draagt zorg en verantwoordelijk voor het organiseren van interne nevenactiviteiten en financiële 

acties voor de leden met als doel de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de 

samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen. 

NevEntO  
NeVentO is de evenementencommissie binnen de vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor het 

organiseren van de activiteiten. Een aantal evenementen staan hier genoemd, een volledige 

evenementenkalender is te vinden op de website. 

Terugkerende evenementen 

Kick-off 

Aan het begin van het seizoen wordt er voor de jeugdelftallen een kick-off georganiseerd. Tijdens 

deze eerste trainingsdag worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor de jeugdelftallen. 

Daarnaast worden leiders en trainers geïnformeerd over het komend seizoen. 

Functionarissen/Vrijwilligersavond 

Tijdens deze avond worden de vrijwilligers en functionarissen van onze vereniging in het zonnetje 

gezet.  

Sinterklaasavond 

Ieder jaar breng St Nicolaas samen met zijn pieten een bezoek aan onze vereniging. Tijdens deze 

avond worden de pupillen van onze vereniging uitgenodigd en krijgen zij een sinterklaascadeau.  

Bingo 

Elke maand wordt er op vrijdag een bingoavond georganiseerd in de kantine van ons sportpark. Voor 

het volledige programma van deze bingoavonden is te vinden op de website of in de lokale 

nieuwsbladen.  

Fondswervende evenementen  
Loterij 

Ieder seizoen wordt er door de vereniging een grote loterij georganiseerd. Ieder lid van de vereniging 

krijgt een lotenboekje om te verkopen. Bij verlies van een lotenboekje worden de kosten op het 

betrokken lid verhaald.   
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Financieel 
De financiële commissie draagt zorg en is verantwoordelijk voor het, onder leiding van de 

penningmeester, beheren van de financiën van de v.v.N.E.O’25. 

Ledenadministratie 

Draagt zorg en is verantwoordelijk voor een accurate up-to-date administratie van de stamgegevens 

van leden, donateurs en sponsors. 

Ledenadministratie 

A. v/d Mast 

Bolderik 16 

5161XK Sprang-Capelle 

0416-277974 

ledenadmin@neo25.nl  

Lid worden? 

Men kan lid worden door het invullen van een aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is in het 

clubhuis of via het aanmeldingsformulier via de website. Ben je lid, of ben je in de  afgelopen 3 jaar 

lid geweest van een andere voetbalvereniging dan moet je een zogenaamd overschrijvingsformulier 

invullen, waaruit onder andere blijkt, dat je je financiële verplichtingen bij die andere vereniging hebt 

vervuld. 

Alle kinderen onder de 7 jaar zijn vrijgesteld van contributie! 

Volgens het reglement van N.E.O.’25 is het verplicht om een machtiging voor automatische incasso 

te ondertekenen en een ondertekend aanmeldingsformulier samen in te leveren.  

Wijzigen gegevens 

Als u uw persoonlijke gegevens wilt laten wijzigen, bijvoorbeeld adresgegevens, telefoonnummer, 

bankrekeningnummer moet dit schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de 

ledenadministratie (zie bovenstaande gegevens).  

Daarnaast kunnen leden gegevens gemakkelijk wijzigen doormiddel van het persoonlijke profiel op 

de website.  

Afmelden 

Afmelden als lid dient altijd schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie. Wanneer 

u het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het 

gehele boekjaar verschuldigd, m.u.v. pupillen van 5 t/m 11 jaar. Indien u direct voor het gehele 

seizoen wilt afrekenen, kunt u contact opnemen met de penningmeester 

(penningmeester@neo25.nl). Bij het afmelden van het lidmaatschap dienen alle eigendommen van 

N.E.O.’25 worden ingeleverd. 

Contributie (seizoen 2015/2016) 

Contributie wordt maandelijks geïncasseerd. De Incasso bedragen worden vooraf geïnd, rond de 26e 

van elke maand onder vermelding van een machtigingsnummer bestaande uit de verenigingscode 

BBHZ84Z en een voor elk lid uniek volgnummer. Het incassant-ID van v.v. NEO’25 is: 

NL49ZZZ402712420000. 

mailto:ledenadmin@neo25.nl
mailto:penningmeester@neo25.nl
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De contributiebedragen zijn (eventuele wijzigingen voorbehouden): 

Categorie  per maand 
Senioren   € 15,20 
A-junioren   € 9,20 

B/C junioren   € 8,40 
Pupillen   € 6,20 
Onder de 7 jaar    € n.v.t. 
Rustende leden    € 7,70 

*) De peildatum voor het bepalen in welke categorie u valt is 1 juli aan het begin van het seizoen. 

Voorbeeld: u (of uw kind) wordt in het seizoen 12 jaar, dan betaalt u het gehele seizoen contributie 

als B/C-junior. 

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Indien drie maanden op rij niet wordt 

voldaan aan de contributieverplichting heeft vv NEO’25 de mogelijkheid om de spelerspas tijdelijk in 

te nemen tot de achterstallige contributie is voldaan. 

Spelerspas 

De spelerspas is verplicht voor spelers van 11 jaar en ouder. Bij het aanmelden als spelend lid vraagt 

N.E.O.'25 een spelerspas aan bij de KNVB. De kosten voor de aanvraag, verlenging of verlies van een 

spelerspas worden in rekening gebracht bij de betreffende speler. De kosten zijn: 

Seniorenlid:  

Nieuw lid: 3,80 

Administratie kosten: 4,00 

Verlenging spelers pas (om de 5 jaar): 4,00 

Verlies: 15,00 

Jeugdlid: 

Nieuw lid: 3,80 

Administratie kosten: 0,00 

Bestaand lid 1e pas i.v.m. leeftijd: 3,80 

Verlenging spelers pas (om de 5 jaar): 4,00 

Verlies: 15,00 
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PR/Communicatie 
Draagt zorg en is verantwoordelijk voor het werven van sponsors en voor heldere, duidelijke 

communicatie vanuit de vereniging (intern en extern). 

Sponsoring 

N.E.O.’25 is trots dat zij een groot aantal sponsoren heeft die de vereniging financieel ondersteunen. 

N.E.O.’25 streeft naar een langdurige relatie met haar sponsoren met wederzijdse voordelen. Wilt u 

deel uitmaken van deze NEO Familie dan kan dat o.a. door de volgende sponsormogelijkheden. 

Narrowcasting 

De 2 TV schermen in de kantine bieden sponsoren de mogelijkheid om reclame uitingen te 

publiceren. Dit kan op allerlei verschillende manieren en is een opvallende manier op uw bedrijf 

onder de aandacht te brengen van onze bezoekers. 

Vrienden van N.E.O.’25 

De Vrienden van N.E.O.’25 bestaat uit een groep mensen zowel particulieren als bedrijven die 

N.E.O.’25 financieel ondersteunen. Het bestuur van de Vrienden van N.E.O.’25 bestaat uit 

vertegenwoordigers uit deze groep mensen en vertegenwoordigers vanuit het bestuur van onze 

vereniging. Zij kiezen elk jaar een aantal projecten uit die voor de Vrienden van N.E.O.’25 interessant 

zijn om te steunen.  De leden van de Vrienden van N.E.O.’25 bepalen uiteindelijk gezamenlijk welke 

projecten de steun ontvangen.  

De projecten die de uiteindelijke steun van de Vrienden van N.E.O.’25 ontvangen worden tijdens de 

jaarlijkse vergadering uitgekozen. Op het vernieuwde bord in de kantine worden de namen van de 

leden vermeld. De namen van de deelnemende bedrijven zullen met bedrijfslogo op de TV schermen 

worden getoond. 

Kleding 

N.E.O.’25 is een vereniging met een uitgebreide elftallensamenstelling. Het is voor u als sponsor 

mogelijk deze elftallen een warm hart toe te dragen door deze te voorzien van kleding. Deze kleding 

wordt voorzien van uw bedrijfsnaam of logo.  

Reclameborden 

Het hoofdveld van N.E.O.’25 is het visitekaartje op Sportpark De Gaard. En biedt u als sponsor de 

mogelijkheid om positieve naamsbekendheid binnen en buiten de vereniging te creëren.  Daarnaast 

is Sportpark de Gaard  een van de meest bezochte sportparken in Waalwijk en omstreken. Wat zorgt 

voor een bereik bij een brede doelgroep. 

Website 

De vernieuwde website van N.E.O.’25 biedt een groot aantal nieuwe mogelijkheden. Leden kunnen 

zelf inloggen en een persoonlijk profiel aanmaken. Verder biedt het sponsoren de mogelijkheid om te 

adverteren. De website van N.E.O.’25 trekt dagelijks een groot aantal bezoekers waardoor het bereik 

zeer groot is. 
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Wedstrijdbal 

Elke thuiswedstrijd van het 1e elftal is er de mogelijkheid om de wedstrijdbal te sponsoren. De 

sponsor van de wedstrijdbal wordt vermeld op de website, op de schermen in de kantine en wordt 

omgeroepen tijdens het presenteren van de elftallen. 

Voor meer informatie over onze sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met de afdeling 

sponsoring.  

Contactpersonen:  

Adri van Dalen 

06-45672958 

Bert-Jan Visser 

Bert-jan.pr@neo25.nl 

Jimmy Ramsteijn 

PR@neo25.nl 

mailto:Bert-jan.pr@neo25.nl
mailto:PR@neo25.nl
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Kleding 

N.E.O.’25 is trots dat zij een groot aantal sponsoren heeft die de vereniging financieel ondersteunen. 

En streeft dan ook naar een langdurige relatie met wederzijdse voordelen. Het is dan ook belangrijk 

dat er zorgvuldig met deze sponsoren wordt omgegaan, en dat de kleding zorgvuldig wordt 

behandeld, alsof ze van jezelf zijn. 

Oefen/speelmateriaal 

N.E.O.’25 stelt oefen en speelmateriaal beschikbaar voor zijn leden. Het is belangrijk dat er 

zorgvuldig met dit oefen en speelmateriaal wordt omgegaan. Zowel tijdens de trainingen als met de 

wedstrijden. 

Training 

De trainers en de spelers zijn verantwoordelijk  voor het gebruik van o.a. de ballen, trainingshesjes en 

goals tijdens de trainingen. Er wordt dan ook van hen verwacht dat zij hier zorgvuldig mee omgaan. 

Dit betekent dat de ballen in de ballenrekken moeten worden opgeborgen, de trainingshesjes 

moeten worden verzameld in de tassen en de goals van het veld moeten worden opgeruimd. 

Wedstrijd 

De leiders en de spelers zijn verantwoordelijk voor het gebruik van o.a. de ballen, waterzak, bidons 

en de verzorgingskoffer. Er wordt dan ook van hen verwacht dat zij hier zorgvuldig mee omgaan.  

Bij eventuele schade of verlies graag contact opnemen met de afdeling kleding. Bij vervanging van 

kapot materiaal dient dit te worden ingeleverd. Contactpersoon: Erick de Roon 

Goals 

Er zijn diverse maten goals beschikbaar om mee te trainen. Deze dienen na afloop van de training 

van het veld te worden verplaatst en opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats.  

Trainingsballen 

Ieder team heeft een eigen set met trainingsballen. Deze liggen in de speciale ballenrekken in het 

ballenhok. Hier hangt ook een overzicht van welk team traint met welke ballen. Bij schade of verlies 

van trainingsballen dient dit te worden gemeld bij de afdeling kleding, zodat deze indien mogelijk 

worden gerepareerd of vervangen.  
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Tenue 

Het officiële tenue van N.E.O.’25 is aangemeld bij de KNVB en het is dan ook verplicht dit te dragen 

bij de wedstrijden. Bij afwijkende kleding kan de scheidsrechter een speelverbod opleggen en kan er 

dus niet gespeeld worden. De wedstrijdshirts en trainingspakken worden dankzij een aantal sponsors 

van N.E.O.’25 beschikbaar gesteld en er wordt dan ook verwacht dat hier zorgvuldig mee wordt 

omgegaan.  

Aan het eind van het seizoen worden alle tenues verzameld, gecontroleerd, gerepareerd en 

aangevuld. Deze worden dan aan het begin van ieder seizoen weer uitgedeeld aan de leiders. Er 

wordt een administratie bijgehouden van de zaken die zijn uitgedeeld. Bij eventuele schade of verlies 

kunnen de kosten op de persoon worden verhaald.  

Shirt:   Hummel rood/wit/blauw  (verticaal gestreept) 

Broek:  Hummel wit   (met N.E.O.’25 logo) 

Kousen: Hummel blauw 

Trainingspak: Hummel rood/blauw 

Respect shirt: KWD  blauw 

Broeken 

Leden dienen zelf witte broeken met N.E.O.’25 logo aan te schaffen tenzij deze zijn gesponsord.  

Deze broeken zijn te koop achter de bar in de kantine. 

Sokken 

Leden dienen zelf blauwe sokken aan te schaffen tenzij deze zijn gesponsord. Deze broeken zijn te 

koop achter de bar in de kantine. 

Tassen 

Ieder nieuw jeugdlid van onze vereniging ontvangt een tas of rugzak. Daarnaast zijn tassen te koop 

achter de bar in de kantine. 
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Wassen 

Ieder elftal van N.E.O.’25 is zelf verantwoordelijk voor het wassen van het eigen speelmateriaal. Dit 

betekent dat er samen met de leiders van een elftal ieder seizoen afspraken gemaakt worden voor 

het wassen van de kleding. Dit kan op de volgende 3 manieren: 

Wasvrouwen 

Binnen onze vereniging zijn er een aantal wasvrouwen die, tegen een kleine vergoeding, bereid zijn 

om de wedstrijdtenues te wassen. De kosten voor het wassen van de kleding bedragen ongeveer 

tussen de €12.50 en €15.00 per speler, per jaar en zullen halfjaarlijks in rekening worden gebracht. 

Wasmoeder 

Het elftal stelt een vaste wasmoeder aan die een (gedeelte van het) seizoen de wedstrijdtenues wast. 

Zij maken met elkaar zelf afspraken over een eventuele vergoeding of presentje voor het wassen. 

Roulatiesysteem 

De teamleider stelt aan het begin van het seizoen een schema op waardoor er een roulatiesysteem 

ontstaat. Elke week is er dus een andere speler verantwoordelijk voor het wassen van de shirts. In 

het schema worden ouders (jeugd) en/of spelers (senioren) ingedeeld. Wanneer een ouder/speler de 

shirts niet kan wassen is deze zelf verantwoordelijk voor vervanging. 

Waskaart 

In elke kledingtas van een elftal bevind zich een waskaart. Op deze waskaart staan instructies hoe de 

kleding gewassen moet worden en hoe er verder mee omgegaan moet worden. 
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Communicatie 

v.v. N.E.O.’25 communiceert middels diverse kanalen binnen en buiten de vereniging. Belangrijke 

kanalen zijn onder andere de website, social media en de lokale media. Wilt u een activiteit of 

nieuwsitem onder de aandacht brengen? Neem dan contact op met Esmee Ramsteijn. 

Esmee Ramsteijn  

communicatie@neo25.nl  

Website 

De vernieuwde website van N.E.O.’25 is het belangrijkste communicatiemiddel van de vereniging. De 

site heeft een strakke uitstraling en biedt veel nieuwe mogelijkheden voor zowel leden, ouders en 

sponsoren.  

- Wedstrijden/Standen/Uitslagen worden actueel bijgehouden d.m.v. een directe koppeling met de 

KNVB. Hierdoor is deze informatie altijd actueel. 

- Evenementen: de site heeft een actuele evenementenkalender, waar leden zich kunnen inschrijven 

bij een bepaald evenement.  

- Teampagina: elk elftal heeft een eigen teampagina waarmee zij met elkaar kunnen communiceren, 

zelf wedstrijdverslagen kunnen toevoegen en foto’s kunnen delen. 

- Persoonlijk profiel: Ieder lid heeft een persoonlijke pagina. Hier kunnen gemakkelijk gegevens 

worden gewijzigd en geeft een compleet overzicht van alle benodigde informatie. Denk hierbij aan 

trainingtijden, wedstrijdprogramma en standen/uitslagen. 

- Sponsoring: op de vernieuwde sponsorpagina is een overzicht van de sponsoren te vinden, een 

nieuwsoverzicht en de mogelijkheid om een sponsor aanvraag in te dienen. Mist u als sponsor uw 

bedrijfslogo op de website? Dan is deze reeds nog niet in ons bezit en kunt u deze mailen naar: 

PR@neo25.nl.  

Nieuwsbrief 

Iedere maand wordt er aan alle leden en betrokkenen een digitale nieuwsbrief verstuurd. Deze 

nieuwsbrief bevat alle belangrijke informatie en het actuele nieuws binnen de vereniging.  

Social Media 

v.v. N.E.O.’25 is te volgen op diverse social media platforms. Via deze weg wordt u op de hoogte 

gehouden van allerlei activiteiten bij v.v. N.E.O.’25. 

Facebook 

Op de Facebook pagina van v.v. N.E.O.’25 zijn allerlei foto’s en korte verslagen te vinden van 

wedstrijden en overige activiteiten. 

Twitter 

Via de twitterfeed van v.v. N.E.O.’25 wordt u met korte nieuwsberichten op de hoogte gehouden van 

activiteiten bij onze vereniging. Verder zal op zaterdagen het wedstrijdverloop van v.v. N.E.O.’25 1 te 

volgen zijn.  

mailto:communicatie@neo25.nl
mailto:PR@neo25.nl
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Algemeen 
Draagt zorg en is verantwoordelijk voor het informeren, ondersteunen en adviseren van het bestuur 

en de overige commissies op de gebieden die onder de commissie algemene zaken vallen. 

Contactgegevens 

Voetbalvereniging N.E.O. '25 

De Gaard 3 

5146 AW Waalwijk 

Correspondentie adres: 

Postbus 75 

5160 AB Sprang Capelle 

Tel: 0416 361223 

info@neo25.nl  

www.neo25.nl  

 KvK nr: 40271242 

BTW nr: 0031.08.193.B.01 

Rabobank: 334208505 

Toegangsprijzen 

Tijdens de thuiswedstrijden van het 1e elftal geldt er voor bezoekers die geen lid zijn van v.v. 

N.E.O.’25 een toegangsprijs om het sportpark te betreden.  

Senioren 

Junioren 

Tassen 

Voetbaltassen dienen op het daarvoor bestemde tassenrek op de 1ste verdieping worden geplaatst.  

Tweewielers 

Fietsen en bromfietsen dienen op de daarvoor bestemde fietsenrekken worden geplaatst. 

Verzekeringen 

Tijdens de trainingen en de wedstrijden is een ongevallenverzekering van kracht. Ook de tijd nodig 

voor de kortste route heen en terug is meeverzekerd. Ook tijdens het vervoer naar uitwedstrijden 

zijn de spelers en officials verzekerd. Mits officials lid zijn van de vereniging. Voor in een auto 

meerijdende familieleden (niet-leden van N.E.O.’25) is een aparte ongevallen- inzittende verzekering 

gewenst. 

  

mailto:info@neo25.nl
http://www.neo25.nl/
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Gedragsregels 

NEO’25 wil eraan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen 

ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. 

NEO’25 wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, vrijwilligers en 

ouders/verzorgers op dit vlak. NEO’25 moet een ontmoetingsplaats zijn én blijven, waar sporters 

gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. 

De vereniging heeft daarom gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Met name de 

trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid en 

voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de normen en waarden. Bij 

overtreding van de regels kunnen sancties volgen. 

De algemene gedragsregels gelden voor iedereen, dus voor leden en bezoekers, zowel senioren als 

jeugd. Verder zijn er per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, vrijwilligers, ouders/verzorgers) 

specifieke gedragsregels opgesteld. 

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/leider/vrijwilliger bij NEO’25 wil werken, moet 

van de gedragsregels op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de 

ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van deze regels. 

De normen en waarden moeten door iedereen bij NEO’25 worden uitgedragen en nageleefd. We 

moeten elkaar hierop kunnen én durven aanspreken. Goede omgangsvormen zijn het uitgangspunt 

voor ons handelen en zorgen ervoor dat we samen blijven werken aan een sportieve en gezellige 

vereniging! 

NEO’25, SAMEN GOED VOOR ELKAAR! 

De Gouden Elf van N.E.O.’25 

1 Een echte winnaar kan tegen zijn verlies 

2 Ik zet (verbaal) geweld buitenspel! 

3 Ik ga niet over de grens 

4 Ik beheers het spel én mezelf 

5  Je hebt gelijk, scheids…! 

6 Ik ben één van de elf, maar ik denk zelf! 

7 Ik zal niet protesteren, maar ik zal accepteren 

8 Groot of klein, ik wil een voorbeeld zijn 

9 Ik ben sportief en positief 

10  Aanmoedigen is oké, maar tegen schreeuwen zeg ik néé! 

11 Zuinig op het materiaal zijn we allemaal! 
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Algemene gedragsregels 

Het  bestuur van NEO’25 vraagt aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van 

de voetbalsport en alle overige activiteiten die binnen NEO’25 worden georganiseerd. Hieronder 

volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van 

het voetbalcomplex van toepassing zijn. 

 

Wat zijn onze uitgangspunten?  

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder 

samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.  

 We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. 

 We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. 

 We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. 

 De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. 

 Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers. 

 Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler. 

 Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen. 

 Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.  

 We gaan zuinig om met de ter beschikking gestelde materialen. 

Op en rond het sportcomplex  

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. 

Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten: 

 Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. 

 Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar de velden genomen. Ga je buiten op het terras 

zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan wel zelf terug. 

 Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels. 

 Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen 

als je naar de andere kant moet. 

 Blijf achter de afrastering / reclameborden tijdens een wedstrijd. 

 Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. 

 Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst. 

 Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein. 

 De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden. 

 Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. 

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.  
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Gedragsregels voor de speler  

De spelers zijn als de leden van NEO’25 de kern van de voetbalvereniging.  

De speler: 

 Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn 

medespelers in het veld. 

 Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij de 

trainer/leider als er niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. 

 Is bij de training minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig. 

 Is voor een wedstrijd op het aangegeven verzameltijdstip aanwezig. 

 Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van NEO’25. 

 Draagt zowel tijdens trainingen als wedstrijden scheenbeschermers. 

 Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek. 

 Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het 

daar niet mee eens. 

 Is zuinig op alle materialen die gebruikt mogen worden, dus ook op de velden en 

kleedkamers. 

 Klopt vuile schoenen buiten uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan. 

 Dient na training en wedstrijd te douchen (tenminste vanaf D-pupillen). 

 Zorgt ervoor binnen 30 minuten na de training of wedstrijd gedoucht en aangekleed te zijn, 

en zo de kleedkamer vrij te maken voor andere elftallen/spelers. De laatste(n) zorgt(en) voor 

de schoonmaak van de kleedkamer. 

 Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als er iets kapot is gegaan. 

 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. 

 Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.  

 Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt 

een trainer of begeleider of de speler de sanctie. 

Gedragsregels voor de begeleider  

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.  

De begeleider: 

 Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.  

 Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en 

tegenstanders. 

 Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 

 Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij. 

 Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis, met extra aandacht om bij 

thuiswedstrijden binnen 30 min. met het elftal gedoucht en aangekleed na 

training/wedstrijd, de kleedkamer te verlaten, en zo ruimte te maken voor andere 

elftallen/spelers en ziet erop toe dat de kleedkamer netjes en schoon wordt achtergelaten. 

 Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak). 

 Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. 

 Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier. 

 Verzorgt het ophalen en terugbrengen van de spelerspasjes. 
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 Gebruikt geen alcohol tijdens het begeleiden van een team. 

 Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers. 

 Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator van de 

vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. 

 

Gedragsregels voor de trainer  

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.  

De trainer: 

 Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders. 

 Ziet er op toe dat zorgvuldig wordt omgegaan met de velden. 

 Brengt spelers passie bij voor het spel. 

 Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pylonen, doelen, etc.). 

 Zorgt dat gebruikte materialen tijdig na de training van het veld verwijderd zijn. 

 Gebruikt geen alcohol jdens het trainen van een team. 

 Is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kleedkamer en ziet toe op de 30 

minutenregel aangaande douchen,aankleden en kleedkamer verlaten door spelers. 

 Ziet erop toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden 

en de daarbij passende kleding dragen. 

 Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers.  

 Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator van de 

vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht. 

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler  

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.  

De ouder/verzorger: 

 Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen 

op en om het veld. 

 Blijft tijdens de wedstrijd achter de afrastering/reclameborden en/of buiten de lijnen van het 

veld (op een half veld liefst aan de kopkanten). 

 Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders 

(en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek 

van de begeleiding).: 

 Moedigt spelers positief aan, maar geeft geen technische en tactische aanwijzingen. 

 Doet mee in de wasbeurten van de kleding van het team (vanaf seizoen 2013/2014). 

 Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 

 Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. 

 Ziet erop toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. 

 Voldoet de contributie op tijd. 

 Toont interesse in de sport van zijn/haar zoon/dochter. 

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de 

desbetreffende coördinator van de vereniging.  



27 
 Wat en Hoe? | Voetbalvereniging N.E.O.’25 | Sprang-Capelle | Seizoen 2016-2017 

 Gedragsregels voor de vrijwilliger  

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het 

slagen van de gedragsregels.  

De vrijwilliger: 

 Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en 

schoon worden achtergelaten. 

 Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragsregels contact op met 

de betreffende coördinator binnen de vereniging. 

 Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten alle tijden sportief. 

 Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand 

opzettelijk. 

 Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van NEO’25. 

 

Alcohol/drugs 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet 

alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen ook jonge kinderen, dienen onderstaande 

zaken apart genoemd te worden: 

Alcoholgebruik kan schadelijk zijn voor onze gezondheid. Gebruik het met mate en zeker niet op het 

veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol in het bijzijn van jeugd 

een slecht voorbeeld is voor de kinderen. 

Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een 

veld/complex verbod. 

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook 

wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.  

Sancties 

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van 

de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden opgelegd 

door de commissie Voetbalzaken in overleg met het bestuur en kunnen leiden tot schorsing. Er zal 

zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het 

geconstateerde gedrag.  

 

 


