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Met deze brochure informeren wij u
graag over UVS, de grootste en meest
toonaangevende voetbalvereniging in
Leiden. In deze brochure treft u naast
algemene informatie, ook
wetenswaardigheden over onze
vereniging aan.
Deze uitgave vormt een aanvulling op
de statuten en het huishoudelijk
reglement en heeft tot doel op een
overzichtelijke manier meer inzicht in
de vereniging te geven. Daarnaast om
u op de hoogte te brengen van een
aantal regels en gebruiken bij UVS
waaraan leden worden geacht zich te
houden.
Regelmatig worden via onze website
en de digitale nieuwsbrief
mededelingen gedaan. Via deze weg
worden de leden ook geïnformeerd
over voorschriften, maatregelen,
achtergronden en verenigingsnieuws.
Verder is veel informatie en actueel
nieuws te vinden op onze website
www.uvs-leiden.nl.
Ook via media als Facebook en Twitter
is veel verenigingsnieuws te verkrijgen
om onze leden, ouders/verzorgers en
belangstellenden te informeren.
Wij wensen iedereen een plezierige
tijd bij onze vereniging toe.

Het bestuur van UVS

www.uvs-leiden.nl
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DE
VERENIGING
UVS (Uit Vriendschap Saâm) is de oudste voetbalvereniging van Leiden. Op 1 april 2014
bestond de vereniging 100 jaar.
De vereniging kan terugkijken op een rijke voetbalgeschiedenis. Tussen 1955 en 1962
speelde de club als enige vereniging in de Leidse regio zelfs betaald voetbal. En in de jaren
zestig van de vorige eeuw behoorde de club tot de top van het Nederlandse amateurvoetbal en was de club op enig moment hofleverancier van het Nederlands amateurelftal.
Ook veel bekende namen uit het huidige voetbal kennen een UVS achtergrond. Alfons
Groenendijk, Erik Falkenburg, Glenn Helder, Randy Wolters en Stanley Elbers zijn allemaal
spelers/trainers met een UVS verleden.
De afgelopen jaren heeft de vereniging een sterke groei doorgemaakt: van 600 naar een
kleine 1000 leden en met meer dan 200 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de
vereniging. UVS wil met al haar vrijwilligers en bestuurlijk en technisch kader en met
behulp van sponsors, donateurs en begunstigers op kwalitatief hoogwaardige wijze voor
haar leden (en een nog grotere achterban) een maatschappelijke en recreatieve functie in
relatie tot voetbal vervullen, waarbij met respect voor elkaar en voor de geldende normen
en waarden op vriendschappelijke en sportieve wijze wordt gevoetbald. Én waarbij alle
mogelijke verenigingsfaciliteiten en -activiteiten aan de leden worden aangeboden.
Ook sociale activiteiten zijn in de ogen van UVS van groot belang. Voor de volwassenen
zijn er gezellige bingo-avonden, georganiseerde (muziek)evenementen en na verschillende
derby’s zijn er feestavonden met live muziek. Voor de jongeren worden activiteiten georganiseerd op zowel sportief als sociaal gebied. Voorbeelden daarvan zijn de bekende
jeugdtoernooien in samenwerking met ADO Den Haag, de jaarlijkse sportdag, buitenlandse trainingsdagen, Ajax-clinics, E-Talentdagen en de taptoe. Voor de allerjongsten is het
jaarlijkse Sinterklaasfeest één van de hoogtepunten.

			

WIST U DAT?

De Kikkerpolder oorspronkelijk een voormalig waterschap van
de provincie was? En verantwoordelijk was voor de vervening
en drooglegging van de polder? In 1968 is de polder opgeheven,
drooggelegd en aan de gemeente Leiden toegevoegd. De
Kikkermolen die de polder drooghield is gerestaureerd en draait
nog regelmatig.
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De omgeving
Maatschappelijk zet UVS zich in voor het welzijn van haar leden op en rond het complex en
worden regelmatig sociale en culturele doelen ondersteund. In dat kader behoort UVS tot
een kleine en selecte groep voetbalverenigingen die meedoen in de Dutch Career Cup. Dit
is een intensief sportprogramma gekoppeld aan verschillende re-integratieactiviteiten voor
Wajongers die werk zoeken. Andere clubs die hierin meedoen zijn bijvoorbeeld ADO Den
Haag, Ajax, FC Utrecht en PSV. Belangrijke doelstelling is de persoonlijke ontwikkeling van
de deelnemers. Daarbij vormt het voetbalspel een sportieve manier om ook te leren hoe het
er op een werkplek aan toe gaat. Ook daar is het belangrijk om op tijd te komen, samen te
werken, om kunnen gaan met kritiek en met de mening en sturing van een leidinggevende.
Tijdens het traject doen de kandidaten ook activiteiten voor de club, zoals opruim- of
onderhoudswerkzaamheden. Het doel van de Dutch Career Cup is deze Wajongers
uiteindelijk binnen een jaar aan een vaste baan te helpen.
HET COMPLEX
De teams van UVS spelen hun thuiswedstrijden op sportpark “De Kikkerpolder I” aan de
Oegstgeesterweg in Leiden. Het sportpark werd op 22 oktober 1960 in gebruik genomen.
Het is gelegen in een waardevol landschap ingeklemd tussen het bos de Leidse Hout, een
heemtuin, een openlucht theater en het landgoed Oud Poelgeest. Het complex heeft vier
velden en een pupillenveld, waarvan twee velden en het pupillenveld uit kunstgras bestaan.
Er zijn in totaal 14 kleedkamers, een grote kantine met keuken, een businessruimte, een
trainershome, ballenhok, fysiokamer, wedstrijdsecretariaat/commissiekamer en losse
opslagruimtes. De kantine en een deel van de kleedkamers zijn in het bezit van de
vereniging. Op het complex bevindt zich ook een gebouw van Kinderopvang Smallsteps.
Recentelijk is het complex voorzien van een gloednieuwe zittribune. En in afwachting van
de toekomstplannen van de gemeente m.b.t. het trainingscomplex, is reeds gestart met het
opknappen van de bestaande gebouwen. Inmiddels is er een nieuw ballenhok gemaakt met
daarin opslag van ballenkarren -waarvan elk team er één heeft gekregen- en ander
voetbalmateriaal. Daarnaast is er een trainershome gecreeërd waar alle trainers bijeenkomsten en vergaderingen kunnen houden. De commissiekamer is opgeknapt om ook de
bezoekende clubs op een meer gepaste wijze te ontvangen. Tenslotte zijn de dames- en
herentoiletten volledig gerenoveerd met waterloze urinoirs en water-en energiebesparende materialen met in beide units unieke geïntegreerde LED-schermen voor marketing en
sponsoring. Naast een toekomstige opknapbeurt van alle kleedkamers hoopt UVS met
deze investering een betere en modernere voetbaluitsraling te creëren die hoort bij een
grote en toonaangevende voetbalvereniging als UVS.

“De Kikkerpolder I” werd op
22 oktober 1960 in gebruik
genomen. Het is gelegen in
een waardevol landschap
ingeklemd tussen stadsbos
de Leidse Hout, een heemtuin
een openlucht theater en het
landgoed Oud Poelgeest.

De kantine

De businessruimte

Hart van de club.
Voorzien van een
horecawaardige keuken kunt
u hier alles verkrijgen wat u
van een moderne vereniging
mag verwachten. En vergeet
de gezelligheid niet!
Capaciteit: max. 300 pers.

Landingsplek voor de Club
van 100, de gastclub en
sponsoren bij thuiswedstrijden. Voorzien van
een ruime bar met oa. eigen
tappunt. Ook vergadert het
bestuur hier wekelijks.

Het trainershome

Speciaal ingericht voor
trainers die deze ruimte gebruiken voor overleg,
besprekingen en bijeenkomsten. Hier bevindt zich ook de
eigen (bespreek)kamer van
de hoofddtrainer. Voorzien
van eigen douche.

Het ballenhok

Moderne opslagplaats voor
de ballenkarren van de
teams. Ook bevinden zich
hier de kluisjes van de teamleiders en trainers. Verder
is er plek voor alle bidons,
hesjes en ander trainingsmateriaal.

Het wedstrijdsecretariaat
Vergaderlokatie voor de
verschillende commissies,
maar ook ontvangstpunt
(met uiteraard koffie) voor
scheidsrechters en alle
teams bij wedstrijden.
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ONZE
FILOSOFIE
PRESTATIE - RECREATIE
UVS stelt zich ten doel om alle leden op een
kwalitatief hoogwaardig niveau te laten spelen,
waarbij het spelplezier zowel bij prestatieve als
recreatieve teams centraal staat. Een deskundig
intern scoutingapparaat van vrijwilligers zorgt er
samen met (hoofd)leiders, coaches en
technische staf voor dat elk spelend lid de plek
krijgt binnen het team die bij hem/haar past.
Zowel voor selectie als niet-selectie spelers.
Betaalde en betrokken trainers helpen de
selectieteams van jeugd en senioren hun
sportieve ambities waar te maken. En ook worden
niet-selectie elftallen steeds vaker getraind door
ervaren trainers. De komende jaren stelt UVS zich
ten doel om ieder team, selectie en niet-selectie,
door een trainer te laten opleiden. Aan de club
zijn ook professionele keeperstrainers verbonden.
Het in eigen beheer opgestelde Voetbaltechnisch
Beleidsplan is de basis voor een goede doorstroming van talent naar het eerste elftal van UVS,
waarmee het naar het hoogst haalbare niveau
van het amateurvoetbal wil. Als sportief talent
hogerop wil, is het jeugdbeleid ook basis voor een
verdere carrière bij een B.V.O. Met ADO Den Haag
is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten,
die een zorgvuldige overgang op sociaal, sportief
en financieel gebied van onze talenten naar het

betaalde voetbal garandeert. Afgelopen jaren zijn
vele talenten doorgestroomd naar B.V.O.’s als
ADO Den Haag, Feijenoord en Sparta Rotterdam.
Door het tijdig herkennen van de voetbaltalenten
blijft het mogelijk om vooraanstaand te zijn als
voetbalopleiding en heeft het verder als voordeel
dat deze spelers op hun niveau hun sport kunnen
beoefenen.
Alle leiders van de diverse senioren- en jeugdteams worden aan de hand van het Handboek
Jeugdleiders geholpen met het adequaat leiden
van een team. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van leider, team én ouders worden
hierin uitgelegd, alsook hoe om te gaan met
blessures, stakingen, communicatie en het
vervullen van de noodzakelijke voetbalgerelateerde administratie. Ieder jaar worden
nieuwe leiders bij de start van het seizoen door
trainers, de Hoofd Opleiding Bovenbouw/Onderbouw en trainers tijdens speciale avonden
bijgepraat over de inhoud van dit stuk en de
meest recente ontwikkelingen binnen de
vereniging en op voetbalgebied.

WIST U DAT?
UVS als bijna enige club in Leiden en omstreken een verplichte Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) vereist van bestuursleden,
Technische Commissie, trainers, (hoofd)
leiders en andere vrijwilligers die met
kinderen werken? En dat het aanvragen van
deze verklaring voor hen gratis is? Bij UVS
vinden we zorg voor een veilige omgeving
voor iedereen, in het bijzonder voor
minderjarigen, essentieel. Een goed beleid
bevordert een veilig sportklimaat en een
goede begeleiding.

info@uvs-leiden.nl

www.uvs-leiden.nl

12

info@uvs-leiden.nl

13

www.uvs-leiden.nl

•

•

•
•

info@uvs-leiden.nl

www.uvs-leiden.nl

De jeugd heeft een eigen en belangrijke plek binnen de vereniging. UVS wil de jeugdspelers
meer ontspanningsmogelijkheden binnen de club bieden en met haar voorzieningen meer dan
in het verleden in te spelen op de wensen en behoeften van de jeugdspelers.
Bij de toewijzing van faciliteiten wil het bestuur het verschil tussen selectie- en niet-selectieteams sterk verminderen. Anders gezegd: ook lagere jeugdteams hebben recht op goede
trainingsfaciliteiten en hebben evenveel recht om een wedstrijd op het hoofdveld te spelen als
een selectieteam.Daarom zet UVS ook trainers in bij niet-selectie elftallen.
De vereniging vindt ouderparticipatie erg belangrijk en heeft zich tot doel gesteld om meer
ouders van jeugdleden als meewerkende vrijwilliger aan de vereniging te binden.
UVS streeft naar een goede samenwerking met Leidse onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld op
het gebied van stage-onderwijs, en andere voetbal- en sportverenigingen als het gaat om het
uitwisselen van kennis en het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten.

ONZE STRATEGIE
UVS heeft een eigen kijk en visie op de inrichting en organisatie van een jeugdafdeling en
jeugdvoetbalopleiding. Die kijk en visie zijn vastgelegd in het Voetbaltechnisch Beleidsplan.
Voor de uitwerking van dat beleidsplan worden in ieder geval de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• UVS is een merknaam als het gaat om haar jeugdvoetbalopleiding. UVS wil dat merk blijvend
versterken door te (blijven) investeren in de voetbaltechnische opleiding van haar jeugdspelers en
de inrichting van haar jeugdafdeling.
• UVS wil alle jeugdspelers op een plezierige en succesvolle manier laten voetballen in een veilige
voetbalomgeving.
• UVS is een ambitieuze voetbalclub. Met onze jeugdselectieteams willen we op een zo hoog
mogelijk niveau voetballen. Sportieve doelstelling is dat de JO19, JO17, JO15 en JO13 in de landelijke tweede of derde divisie actief zijn en de JO8 tot en met JO12 op het hoogste regionale niveau.
• Voor de niet-selectieteams staan spelbeleving en plezier in het voetbal voorop zonder daarbij het
competitieve element van het spel uit het oog te verliezen. Ook deze teams moeten binnen hun
mogelijkheden op het hoogst haalbare niveau acteren en optimaal gefaciliteerd worden om dit te
realiseren. Deze teams worden dus ook samengesteld op basis van voetbalkwaliteiten en ook hier
wordt doorgeselecteerd.
• Om in de toekomst als vereniging verder te kunnen groeien, moet er sprake zijn van een gezonde
balans tussen de prestatieve en recreatieve ambities van de jeugdafdeling. Dit houdt in dat de aandacht niet alleen dient uit te gaan naar de selectie- en opleidingsteams, maar ook naar de lagere
jeugdteams, het vrouwen/meisjesvoetbal en het G-jeugdvoetbal.

WIST U DAT?
UVS en ADO Den Haag een convenant ‘Partner in Talentontwikkeling’ hebben gesloten?
Met dit convenant willen beide verenigingen samenwerken op sportief en
sociaal-maatschappelijk gebied, waarbij het bundelen van kennis voorop staat. Door
middel van deze nauwe samenwerking willen beide verenigingen gezamenlijk inspelen op
veranderingen binnen het voetballandschap. Zo kunnen o.a. jeugdtrainers een kijkje in de
keuken nemen bij jeugdteams van ADO Den Haag en kan een aantal van hen de module
pupillenvoetbal volgen. Ook kan ADO Den Haag verdere hulp bieden bij het verder
professionaliseren van de jeugdopleiding van UVS en gaan scouts van ADO Den Haag en
UVS nauwer samenwerken.
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ONZE
AMBITIE
De ambitie van UVS op voetbaltechnisch gebied is
te komen tot:
•
een goed werkende organisatie
•
voldoende jeugdspelers en kwalitatief 		
goede spelers
•
geschoolde trainers
•
goed functionerend en ervaren kader en
begeleiding en
•
doorstroming van eigen jeugd naar het 		
eerste team van UVS.
Door middel van het neerzetten van een duidelijke structuur binnen UVS, welke gebaseerd is op
een herkenbare voetbalvisie, zal de technisch rode
draad zichtbaar moeten worden. Samen met de
grote groep vrijwilligers van UVS en de
permanente steun vanuit het bestuur en de
jeugdcommissie, wordt deze ambitie
gerealiseerd.

Dit betekent dat bij de jeugdopleiding het belang
van de speler (individu) boven alles moet gaan
rekening houdend met de club en het teambelang.
Zodoende kan in een zo vroeg mogelijk stadium
aangehaakt worden aan de doelstelling bij de
senioren om op een zo hoog mogelijk niveau te
spelen.
SPELOPVATTING
Spelopvatting is sterk afhankelijk wat het doel is.
Bij recreatief voetbal hoort plezier en bij prestatief
natuurlijk prestatie, maar hierbij is ook presentatie
(van team en persoon) belangrijk.

UVS heeft tot doel de drie P’s te stimuleren:
Plezier, Progressie, Prestatie. Daarom staat de
optimale ontplooiing van de jeugdspelers centraal.
Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met
leeftijd, belasting, aanleg, vaardigheid, interesse
Het doel van UVS is om de selectieteams op een en ambitie, plus de persoonlijke omstandigheden
zo hoog mogelijk niveau te laten spelen (2e of 3e van iedere speler.
divisie voor JO19, JO17, JO15 en JO13 en JO8 tot
en met JO12 op het hoogste regionale niveau). De De ontwikkeling van het talent van de jeugdoverige teams moeten zo worden ingedeeld dat er spelers en een positieve spelopvatting (4:3:3
voldoende aansluiting is bij de selectieteams.
aanvallend voetbal) zal een goede en tijdige doorstroming bevorderen. Ook zal het de sportieve en
De doelstelling is de jeugd op een plezierige en ook sociale opvoeding van de jeugdspelers ten
succesvolle manier de voetbalsport te laten
goede komen.
beoefenen en zorg te dragen voor de opleiding van
de gehele jeugd, dus van pupillen tot junioren.
Doorstroming vindt plaats binnen de jeugdafdeling, maar ook van jeugd naar senioren. Elke
speler moet in principe zo hoog mogelijk spelen
om zich zo optimaal mogelijk te kunnen
ontwikkelen.
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Voor selectieteams zijn per leeftijdsgroep gediplomeerde of qua kennis en ervaring gelijkwaardige
betaalde trainers aangetrokken. De genoten opleiding op minimaal voetbaltechnische kennis verschilt
per leeftijdscategorie: hoe hoger de leeftijdscategorie, hoe hoger de opleidingseisen.
UVS heeft ook voor veel niet-selectie elftallen trainers aangetrokken. Vaak zijn dit vrijwilligers met
veel ervaring met het geven van trainingen of die zelf in het verleden (op hoog niveau) hebben gevoetbald. Deze trainers worden door UVS ondersteund door het volgen van trainingen of opleidingen.
UVS kent naast (hoofd)leiders en trainers een Hoofd Jeugd Opleiding (HJO). Die is de schakel tussen
de Technische Commissie, de Jeugcomissie en het algemeen bestuur. Hij verzorgt en regelt samen
met de Technische Commissie de coördinatie van de voetbaltechnische zaken van UVS. Zij
beschrijven, bewaken en sturen de technische rode draad van UVS. Zij geven ook ondersteuning en
advies aan trainers en -of (bege)leiders op voetbaltechnisch gebied.

HET SELECTEREN VAN EEN SELECTIESPELER
Het initiatief ligt hierbij bij de Hoofd Opleiding Onderbouw, dan wel de Hoofd Opleiding Bovenbouw. Zij
organiseren half november-december een bijeenkomst met alle (selectie)trainers om een eerste voorlopige selectie te kunnen vaststellen. Eind april gebeurt dit opnieuw op identieke wijze met als doel de
uiteindelijke voorlopige selectie voor het nieuwe seizoen vast te kunnen stellen. Deze bijeenkomsten
zullen conform een hiervoor vastgesteld draaiboek plaatsvinden. De voorlopige teamindeling van UVS
zullen voor het begin van het nieuwe seizoen gepubliceerd en verzonden worden aan de geselecteerde
spelers en (hoofd)leiders.
Bij het selecteren wordt als uitgangspunt de voetbalontwikkeling van de spelers genomen. Er moet op
een objectieve wijze worden geselecteerd, waarbij de volgende zaken van belang zijn:
•
leeftijd
•
kwaliteit (technisch en tactisch)
•
fysieke en mentale kwaliteiten
Mocht een speler tijdens het seizoen extra progressie maken, dan is de mogelijkheid aanwezig deze
speler in een hoger team te laten spelen, mede in overleg met het Hoofd Opleiding Onderbouw/Bovenbouw.
UVS start al vroeg het de selectie, namelijk vanaf de J0-8, daar waar andere resultaat gerichte
verenigingen vanaf de JO-10 selecteren. Gezien de ervaringen kiest UVS ervoor eerder te
selecteren omdat later selecteren direct achterstand geeft. Vanaf de JO-9 is namelijk al een groot
niveauverschil zichtbaar tussen talentvolte en minder talentvolle spelers. Ook selecteert UVS in een
vroetijdig stadium omdat het opzetten van een resultaatgerichte cultuur zo vroeg mogelijk in de
jeugdopleiding een herkenbare vorm moet krijgen.

De niet-selectiespeler
Bij de teamindeleingn van de niet-selectiespelers wordt ook op basis van de eerdergenoemde criteria
een teamindeling gemaakt. Dus ook in niet-selectie elftallen wordt doorgeselecteerd en worden teams
samengesteld op basis van voetbaltechnische kwaliteiten. Immers, op gelijkwaardig niveau spelen
binnen en buiten je team vergroot nu eenmaal het voetbalplezier en voetbalontwikkeling.
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ORGANISATIE

•
Waar veel mensen actief zijn is een adequate
organisatie op zijn plaats. Vragen wie waarvoor
verantwoordelijk voor is, wie een beslissing mag
nemen, wie evalueert, wie mag een straf opleggen
en wie borgt, zijn onvermijdelijke vragen als zoveel
mensen samenwerken. Vragen die ook gesteld
en beantwoord moeten worden in een organisatie
van vrijwilligers. Want ook een vrijwilligersorganisatie hoort goed (samen) te werken.

Tweemaal per seizoen (in voor- en najaar)
vindt een algemene ledenvergadering plaats.
De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen
de vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af
over het gevoerde beleid (via o.m. het jaarverslag/
financieel jaarverslag) en legt zij haar plannen
voor de toekomst (via o.m. de begroting) ter
goedkeuring voor.

Het UVS Bestuur bestaat momenteel uit vier (van
de zeven) personen en de bestuursleden zijn:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugdvoorzitter

Ook ouders/verzorgers van jeugdleden zijn bij de
ledenvergadering van harte welkom. Zij hebben
zowel spreekrecht als stemrecht.

Een aantal belangrijke bepalingen omtrent samenstelling en verkiezing van het bestuur, besluitvorming en bevoegdheden van het bestuur,
rekening en verantwoording door het bestuur,
zijn opgenomen in de Statuten van de vereniging.
De statuten en het huishoudelijk reglement van
de vereniging zijn openbaar en kunnen worden
gevonden op de website van UVS onder het
hoofdstuk Verenigingsdocumenten.

Het dagelijks Bestuur bestaat uit 3 bestuursleden,
t.w. de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester en kan beschouwd worden als
het organisatorisch, administratief en financiële
hart van de vereniging. Zij draagt de zorg voor het
bevorderen en bewaken van het op goed functioneren van alle onderdelen in de vereniging.
Zij doet dit door optimale voorwaarden te scheppen om goed te kunnen functioneren, onder meer
door:
• het onderhouden van contacten met de KNVB,
gemeente en overige instanties;

•

het voorbereiden van beleid op diverse gebieden, ten behoeve van de besluitvorming
binnen het bestuur;
toe te zien op de naleving van de statuten en
reglementen en op de uitvoering van besluiten en gemaakte afspraken.

De toezichthoudende functie van het (dagelijks)
bestuur is geen eenvoudige opgave. Onze
vereniging behoort qua ledental tot een van de
grotere amateurvoetbalverenigingen in de omgeving en er vindt een voortdurende instroom
van nieuwe leden en medwerkers plaats en door
een stevige sportieve en financiële ambitie zijn
er voortdurende uitdagingen aan te gaan.

noodzakelijk. Spelregels, niet alleen op het veld,
maar ook voor een gezond verenigingsleven. Het
bestuur streeft er daarbij naar het aantal regels
beperkt te houden. En de regels die er zijn ook
zo duidelijk mogelijk te houden. Een aantal van
de belangrijkste regels is in deze informatiegids
opgenomen.

‘Voor UVS geldt bij uitstek “Voor mensen, door
mensen”. Bij onze vereniging zijn mensen
constant bezig om te zorgen voor een zo
goed mogelijk sportief en sociaal verenigingsgevoel’.

Met respect voor ieders mening en voorkeur is
het bestuur van mening dat orde en rechtsgelijkheid noodzakelijk is. Regels zijn dan ook

Een actueel overzicht van namen en
e-mailadressen van de leden van het bestuur
en andere contactpersonen vind je op
www.uvs-leiden.nl
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Als hoofdtrainer van het paradepaard
van UVS begint Patrick van Dullemen in
het seizoen 2019/2020 aan zijn eerste
seizoen. Na twee eerdere seizoenen
promotie naar de Eerste Klasse net niet
te hebben kunnen afdwingen staat de
nieuwe oefenmeester samen met zijn
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ervaren assistent Henk
Brandt een mooie doelstelling te wachten: promotie.
Dit seizoen is de selectie
van UVS verder versterkt en
is promotie naar de Eerste
Klasse weer een serieus

info@uvs-leiden.nl

doel. Met dit ervaren en
uitstekend trainersduo
hoopt UVS die stap zeker te
kunnen gaan maken. UVS1
speelt de thuiswedtrijden om
15:00 uur. Kom de mannen
zeker eens aanmoedigen!

www.uvs-leiden.nl
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VROUWEN
ELFTAL

Het niveau van het Nederlandse vrouwenvoetbal is de afgelopen jaren flink gegroeid. Dit is terug te
zien in de Eredivisie en de KNVB beker. Het damesvoetbal zit in de lift en zo ook bij UVS. Na een
periode van afwezigheid mag UVS weer een Vrouwen1 en een VR30+ team verwelkomen.
En zeker ook de Vrouwen1 zijn dit jaar zeker een serieuze kampioenskandidaat. Het seizoen
2018/2019 werd indrukwekkend afgesloten met een kampioenschap waarbij de dames alle wedstrijden ook nog eens ongeslagen bleven! Ons andere vlaggenschip is momenteel ingedeeld in de
Tweede Klasse, maar verder succes kan niet uitblijven als je kijkt naar de kwaliteit van de speeltsters
en de wijze waarop wedstrijden worden gewonnen. De dames hebben inmiddels een eigen webpagina
op de UVS website waar foto’s, standen en wedstrijdverslagen worden gepubliceerd. Een team om in
de gaten te houden! De thuiswedstrijden spelen de dames meestal om 11.45u op zaterdag.
Sinds het seizoen 2018-2019 heeft UVS ook een VR30+ team. Zij trainen op woensdagavond en
doen mee aan de speciale VR30+ competitie.
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‘Sinds het seizoen 2018-2019 zijn wij gestart met een vriendenteam bij UVS. We komen uit in de derde
klasse C en willen meedoen om het kampioenschap.
Eind 2017 is het idee bij een vijftal meiden ontstaan om een vriendenteam te starten en UVS meldde zich al snel als enthousiaste club waar we als vrouwenteam enorm welkom waren! Onze sponsor
was ook al snel gevonden: SMC Rijnland schoot direct te hulp. Maar met vijf meiden vorm je nog geen
elftal, dus hebben wij binnen ons netwerk uiteindelijk nog eens elf meiden gevonden die zich bij ons
aan wilden sluiten. We zijn op onze eerste training heel warm ontvangen door UVS en voelden ons
direct thuis op de nieuwe vereniging. We zijn met zijn zestienen behoorlijk fanatiek en hebben met zijn
allen de ambitie uitgesproken om dit seizoen te spelen voor het kampioenschap!
‘Uit Vriendschap Saam’ past bij ons en onze ambitie! ‘
										- Aanvoerder VR1
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UKKEN
VOETBAL
Bij UVS kunnen jongens en meisjes al vanaf 3 jaar komen voetballen.
Deze ‘Ukken’-trainingen vinden plaats op zondagochtend van 10:00 uur uur tot 11.00 uur. De
training vindt plaats op het hoofdveld van UVS en alle ouders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk van
harte welkom om te komen kijken. Onder leiding van (selectie)trainers van UVS krijgen de
jongens en meisjes training van de enthousiaste en ervaren trainers. Zij leren de jongens en
meisjes op een gestructureerde en plezierige manier hoe ze moeten trainen en spelenderwijs
worden er (lichte) voetbaltechnieken aangeleerd. Met behulp van spelmaterialen en spelletjes
zullen de kinderen iedere week weer worden uitgedaagd.
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KIDS
CLUB
WIST U DAT?
De Kidclub o.a. de volgende
evenementen organiseert:
Pupil van de Week
Sinterklaas
Taptoe
Sportdag
Wedstrijdbezoek ADO Den Haag
Ajax Kidstour
E-Talentsdag

Meer activiteiten voor alle jeugdleden van UVS financieel mogelijk maken. Dat is de doelstelling
van de UVS Kidsclub. Iedereen die lid van de Kidsclub wordt doet dat voor een bescheiden
bijdrage per jaar.

WIST U DAT?
UVS de ukken altijd eerst de gelegenheid geeft om
een paar keer te komen mee trainen? En wordt er
definitief ingeschreven bij UVS? Dan krijgt de uk
na inschrijving en betaling van de contributie een
e-voucher t.w.v. 50,- waarmee op voetbalshop.nl
UVS kleding kan worden besteld.

Van alle opbrengsten wordt het grootste gedeelte aangewend voor activiteiten voor alle
jeugdleden van de vereniging. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de aanschaf van speeltoestellen, materiaal tijdens toernooien, E-Talentdagen of uitstapjes naar wedstrijden van betaald
voetbalclubs. Ook gaat er een gedeelte van het sponsorgeld naar KIKA, Stichting Kinderen
Kankervrij. KIKA heeft als doel verhoging van de genezingskans, verbetering van de kwaliteit van
de behandeling en vermindering van bijwerkingen na de behandelingen. Voor het onderzoek om
dit te bewerkstelligen is veel geld nodig en UVS wil via de Kidsclub daar graag een beetje aan
bijdragen.
Lid worden van de Kidsclub of aanmelden als vrijwilliger? Kijk op www.uvs-leiden.nl/kidsclub
voor meer informatie.
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GVOETBAL
‘Ook met een beperking moet je van leuke
activiteiten kunnen genieten’

G-voetbal is voetbal waarin een paar aanpassingen zijn verricht om het spelers met een
verstandelijke of lichamelijke beperking mogelijk te maken ook een partijtje mee te spelen.
Daarmee beantwoorden we echter nog niet volledig de vraag: Wat is G-voetbal?
G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden en voor spelers die ten gevolge
van hun beperking te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan een reguliere
competitie.
Het uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd met zijn of haar
specifieke mogelijkheden en beperkingen. Essentieel is eveneens dat de meeste G-voetballers niet alleen lid worden van een club om voetbal te spelen, maar dat de sociale contacten
een belangrijkere rol kunnen innemen.

Eind jaren 80 richtte de KNVB aan alle verenigingen het verzoek om voetbal voor lichamelijk
en verstandelijk gehandicapten te integreren in de KNVB. UVS heeft gehoor gegeven aan deze
oproep waarna een aantal enthousiaste UVS’ers het G-voetbal heeft opgestart bij UVS. En
inmiddels is het G-voetbal bij UVS al jaren één van de grote succesfactoren.
Naast speciale competitie- en bekerwedstrijden worden de spelers ook tijdens de zomer- en
winterstop zoveel mogelijk actief gehouden door o.a. het organiseren van veld- en zaalvoetbaltoernooien. Verder wordt 1x per jaar aan het eind van het seizoen een uitgaansdag gehouden en
wordt een eredivisiewedstrijd bezocht. Ook organiseert UVS elk jaar in de maand mei het UVS
G mix-toernooi. Dit toernooi wordt afgesloten met de prijsuitreiking van de Johan Kwestro
Wisselbokaal, de Dick Kikkert trofee voor de meest waardevolle UVS G-voetballer van het
afgelopen seizoen en de Wil de Vos trofee voor de beste keeper. De dag wordt afgesloten met
een knallende disco in de kantine. Hierbij zijn niet alleen de voetballers aanwezig, maar
traditiegetrouw ook de bewoners van de diverse Gezins Vervangende Tehuizen.
De goede en enthousiast bezochte trainingen worden gehouden op woensdagavonden en de
wedstrijden op zaterdag. En dit alles onder leiding van van een uitgebreid en ervaren team van
vrijwilligers. Kortom een gezellige en volledig geïntegreerde groep voetballers die helemaal bij
UVS hoort!
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CLUB
VAN100
‘Iedereen kan lid worden van de Club van 100. Een
leuke manier om de club te sponsoren en je krijgt er
een goed verzorgde sportieve middag voor terug’

De Club van 100 is opgericht om de
vereniging financieel te ondersteunen bij
activiteiten die niet bekostigd kunnen worden
uit contributiegelden, sponsorbijdragen en
subsidies. De focus ligt daarbij op het steunen
van activiteiten van de jeugdafdeling.
De leden van de Club van 100 zijn
particulieren, (oud-) leden, (oud-) spelers, ouders
van spelers en iedereen die UVS een warm hart
toedraagt.
De afgelopen jaren is met de steun van de Club
van 100 ook aandacht geschonken aan de
ondersteuning van niet-selectie elftallen en de
komende renovatie van het sportcomplex.
Het lidmaatschap van de club bedraagt € 100,(Basic) of € 250,- (Premium) per seizoen.
En wat krijgt u ervoor terug? Toegang voor 2
personen tot de gezellige businesslounge van
UVS incl. drankjes en een uitgebreide lunch
bij alle thuiswedstrijden van UVS1 (Premium).
Leden met een Basic lidmaatschap krijgen
dezelfde faciliteiten voor 3 wedstrijden die zorgvuldig zijn gekozen.

Een mooie manier dus om UVS te steunen en
een bijdrage te leveren aan de verdere
ontwikkeling van de vereniging en er een goed
verzorgde gezellige middag bij UVS ervoor terug
krijgen.
Is de interesse gewekt? Kijk dan snel op
www.uvs-leiden.nl/club-van-100 voor meer
informatie. Tot snel in de businesslounge!
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UVS
TENUE
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SOCIAL
MEDIA

Het officiële wedstrijdshirt van UVS is herkenbaar aan de afwisselend brede blauwe en witte
strepen. De oorspronkelijke naam van de vereniging -Uit Vriendschap Saâm- is subtiel verwerkt
in de kraag van het shirt en een verticale blauwe baan op de achterzijde van het shirt.
Het nieuwe, moderne logo van de vereniging dragen de spelers en speelsters links op de borst.
De voetbalbroek is wit met het logo op de linker pijp. Het geheel wordt gecomplementeerd door
zwarte voetbalkousen met een blauw-wit manchet aan de bovenzijde.
De officiële wedstrijdkleding is uitsluitend te koop online op voetbalshop.nl. Hier kunt u ook
terecht voor het officiële trainingstenue van UVS en sportkleding van het merk Nike die u met
aantrekkelijke kortingen wordt aangeboden.

De website van UVS is een
moderne webpagina waar bijna
dagelijks voetbal- en verenigingsnieuws wordt geplaatst.
De website is inmiddels ook het
officiële cluborgaan. Daarbij
kunt je hier standen, afgelastingen en programma’s vinden.
Op de website kun je op
verzoek ook een eigen teampagina van je team krijgen. De
website is constant in ontwikkeling; zo kan in de toekomst via
de site ook digitaal worden ingeschreven als lid en voor toernooien en andere evenementen.
Hou de site dus goed in de gaten
om niets te missen!

@LVVUVS. Dat is het Twitteraccount van UVS. Naast algemene
informatie, kenmerkt dit kanaal
zich door de vele live tweets
die door veel teams worden
gedeeld. Zo blijf je direct op de
hoogte van het verloop van
wedstrijden en kun je veel
informatie over meerdere teams
in een keer ontvangen.
Ook heeft UVS natuurlijk een
Facebookpagina en Instagram
account. Ook hier worden evenementen gedeeld en kunnen
reacties worden gegeven op
allerlei sportieve en sociale
berichten. Like de pagina dus
snel!

En tenslotte de nieuwbrief. Hier
kan men zich voor inschrijven
om wekelijks een selectie van
de belangrijke wetenswaardigheden direct in de mail te
kunnen ontvangen. Een waardevolle aanvulling op alle
nieuwsbronnen die UVS te
bieden heeft. Iets missen van
UVS wordt hiermee nagenoeg
onmogelijk.

WIST U DAT?
Inschrijven op de
nieuwsbrief heel makkelijk
kan via de de website van
UVS? Zie ook @LVVUVS en
https://www.facebook.com/
UVSLeiden voor de andere
mediakanalen.
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LID
WORDEN
‘Voetbal kijken is leuk. Zelf voetballen op een
pleintje of een grasveld in de buurt is nog
leuker. Maar er gaat niets boven een gewoon echte
wedstrijd spelen. Op een officieel voetbalveld onder
leiding van een echte scheidsrechter. Jouw team dat
het opneemt tegen een andere club, met de spanning
van het winnen of verliezen. En na afloop samen wat
drinken en napraten in de kantine’.
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven door gebruik te maken van een digitaal inschrijfformulier die staat op de website van UVS. Invullen, verzenden en het verdere proces verloopt
automatisch. Van contact met de hoofdleider tot
ontvangen van informatie over de contributie.
Indien je nog lid van een andere voetbalvereniging bent, moet je eerst zelf je lidmaatschap bij de vorige vereniging opzeggen.
Hier ontvangt je jouw relatiecode, waarmee de
overschrijving naar de nieuwe vereniging
digitaal kan worden aangevraagd.
Dezelfde procedure geldt vanzelfsprekend ook
indien je een overschrijving van UVS naar een
andere vereniging aanvraagt.
CONTRIBUTIE
Elk lid van de vereniging moet contributie
betalen. Er zijn slechts twee uitzonderingen op
de regel: ereleden hebben geen contributieplicht
en ook voor het derde spelend lid uit één gezin
hoeft geen contributie te worden betaald.

De hoogte van de contributie wordt
jaarlijks – op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De hoogte van contributie varieert
met de aard van het lidmaatschap (spelend/
niet spelend). Voor spelende leden varieert de
contributie bovendien naar categorie van
jeugd en senioren en of je in een selectieelftal of niet-selectieelftal speelt. Voor actuele
informatie over de hoogte van de contributie,
zie www.uvs-leiden.nl/lid-worden. In het
contributiebedrag is ook de bondscontributie
begrepen.
Voor de betaling van uw contributie heeft u
twee keuzes:
• Betaling ineens (via iDeal of automatische
incasso);
• Betaling in vier maandelijkse termijnen (via
automatische incasso).
Mocht je problemen hebben met het tijdig
betalen van het volledige contributiebedrag,
dan kun je de penningmeester om een
betalingsregeling verzoeken.
Als je niet tijdig aan je contributieplicht voldoet
is het bestuur statutair gerechtigd maatregelen te treffen. Deze zullen er dan meestal
uit bestaan je geen toestemming te verlenen
wedstrijden te spelen en trainingen te volgen
totdat de contributie is betaald.
Bij het niet betalen van de contributie zal het
lidmaatschap worden ontzegd (=royement!)
en mag je vanaf dat moment niet meer
spelen voor UVS, maar ook niet voor andere
verenigingen bij de K.N.V.B.
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BEDANKEN ALS LID

WIST U DAT?

Indien je zich als lid van UVS hebt
opgegeven, ben je verplicht minstens
één seizoen lid te blijven en daarmee
alle verplichtingen na te komen, zoals
het betalen van de contributie. Pas
daarna kun je bedanken als lid en je als
lid laten uitschrijven.

Als je kind graag wil sporten maar het budget
niet toereikend is, dan kan een intermediairs hem
of haar makkelijk aanmelden bij het Jeugdfonds
Sport en Cultuur.
Deze aanmelding loopt via een intermediair, dat
is iemand die als professional betrokken is bij de
ontwikkeling van het kind (bijv. een leerkracht,
(huis)arts, maatschappelijk werker of jeugdzorgmedewerker). Alleen intermediairs kunnen een
aanvraag indienen. Na goedkeuring zal het
Jeugdfonds Sport en Cultuur de contributie direct aan de club overmaken. Meer informatie en
een lijst met intermediairs is te vinden op
www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland.

Als je het lidmaatschap wil opzeggen
dan gelden de volgende regels :
• Het opzeggen van het lidmaatschap
moet schriftelijk en kan alleen bij de
secretaris van de vereniging. Dus níet bij
een trainer of leider van een team!
• De beëindiging van het lidmaatschap
kan uitsluitend aan het einde van
het seizoen, maar uiterlijk per 1 juli,
plaatsvinden.
• Bij het opzeggen van het lidmaatschap
gedurende het verenigingsjaar blijft
de contributie over het gehele seizoen
verschuldigd. Alleen in zeer bijzondere
individuele omstandigheden kan (deels)
restitutie worden verleend. Alleen het
bestuur oordeelt daarover en doet dat
met gepaste terughoudendheid.
Per 1 juli wordt – ook door de KNVB het ledenbestand voor het nieuwe
seizoen vastgesteld. Zonder schriftelijke afmelding blijf je dus automatisch
lid van onze vereniging, ook als je dit
niet meer zou willen. Dit heeft mogelijk
vervelende gevolgen voor je (je bent niet
vrij om elders te voetballen en je hebt
nieuwe contributieverplichtingen). Maar
ook zeker voor UVS. Wij zijn verplicht
voor jou bondscontributie en de
verzekeringspremie te betalen.
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rechten &
					plichten
spelregels
In de statuten en het huishoudelijk reglement van UVS, maar ook in een aantal bestuursbesluiten zijn
bepalingen opgenomen die met de rechten en plichten van alle leden te maken hebben. In deze
brochure zullen deze niet allemaal langskomen. In de praktijk is het niet zo moeilijk als in alle
verenigingsdocumenten is geschreven. Er zijn niet echt veel rechten en plichten voor leden. Er zijn
maar een paar belangrijke regels die je moet onthouden.
Hieronder de belangrijkste:
1. Betaal altijd netjes op tijd je contributie. Doe je dat niet, dan zal in eerste instantie een schorsing
volgen tot het moment waarop je hebt betaald. Een schorsing kan eventueel door een royement
gevolgd worden.
2. Voldoe in principe altijd aan de verplichtingen de kantinedienst of dienst in de commissiekamer te
draaien. Het door een lid zonder goede reden hieraan niet voldoen, kan een strafmaatregel van het
bestuur tot gevolg krijgen.
3. Wees zuinig op de verenigingsspullen. Haal weggeschoten ballen op, maak geen troep in de
kleedkamers en beschadig geen verenigingseigendommen en die van de gemeente.
4. Drink geen alcohol langs de lijn en rook op de aangewezen rookplaats op het terras. UVS is op weg
een rookvrije vereniging te worden. Het gebruik van drugs is evenmin toegestaan op het terrein.
5. Voor discriminatie, geweld en sexuele intimidatie geldt een zero tolerance beleid.
Schuldig maken hieraan zal zeker leiden tot een zware strafmaatregel. Waar nodig zal aangifte
worden gedaan bij de politie.
6. Gedraag je rond trainingen en wedstrijden. Behandel de scheidsrechter en tegenstander met
respect.
7. Draag tijdens wedstrijden het originele en officiële UVS voetbaltenue.

RECHTEN
Je rechten zijn in principe de volgende:
• Als (spelend) lid van UVS heb je er recht op
in een team ingedeeld te worden, voetbalwedstrijden te spelen en trainingen te volgen.
• Als lid van UVS heb je er recht op de
Algemene Ledenvergadering te bezoeken en
daar het stemrecht uit te oefenen.
• Als lid van UVS heb je er recht op de digitale
nieuwsbrief van onze vereniging te ontvangen.
• Als lid van UVS heb je recht op een veilige
(sport)omgeving.
In principe houden hier je rechten op, maar als
vereniging kunnen wij meer bieden.Maar voor
al het meer wat je misschien wilt, geldt niet
dat je er zozeer recht op hebt.
Hiervoor geldt dat je het kunt krijgen als je er
aan meewerkt om het tot stand te brengen.
En dat is ook waar het verenigingswezen over
gaat: “MET ELKAAR EN VOOR ELKAAR”. Niet
zozeer een kwestie van “recht hebben op”,
maar meer een uitdaging aan jezelf en een
uitdaging om samen met anderen in de
vereniging er datgene van te maken wat je
ervan wenst.
PLICHTEN
Ook over je plichten kunnen we kort zijn. In
principe zijn het de volgende:
• Als lid van UVS moet je je contributie op tijd
betalen. Ook boetes en administratieve kosten
a.g.v. overtredingen (gele/rode kaarten) vallen
daaronder.
• Als je moedwillige schade aanricht ben je
ook verplicht de door jou aangerichte schade
aan verenigingseigendommen te vergoeden.
• Conform het Vrijwilligersbeleid van UVS zijn

leden van 18 jaar en ouder en ouders/
verzorgers van jeugdleden verplicht
gedurende het voetbalseizoen
vrijwilligerswerk te verrichten als zij niet al op
een andere manier substantieel inzetten voor
UVS.
Deze diensten zijn:
• Kantinewerkzaamheden voor leden van 18
jaar en ouder en ouders van jeugdleden (in
principe 1 x per seizoen gedurende 3 uur op
zaterdag);
• Werkzaamheden in de commissiekamer
gedurende 1x per seizoen.
Als lid van UVS ben je ertoe gehouden de
belangen van de vereniging niet te schaden
en niet te handelen in strijd met de regels die
door de KNVB of de vereniging voor een goed
verloop van de voetbalsport zijn opgesteld. En
je moet je houden aan de
spelregels die zijn opgesteld voor een goed
verloop van het verenigingsleven.
Het bestuur heeft de bevoegdheid om een lid
het lidmaatschap dan wel de daaraan verbonden rechten te ontzeggen (= royement). Zij
kan van deze bevoegdheden gebruik maken
als het bestuur vindt dat het lid of de ouder/
verzorger ervan zich niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet.
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OVERIGE
INFO
1

UVS neemt jouw privacy serieus. Als gevolg van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) heeft UVS maatregelen genomen op te voldoen aan
deze strenge privacywet. UVS heeft op grond van deze inspanning ook een AVG
verklaring ontvangen van de Stichting AVG voor Verenigingen.

2

In de kantine van UVS kan niet met contant geld worden betaald, maar alleen met
pin of de UVS ClubCard. Ieder (nieuw) lid ontvangt een persoonlijke ClubCard die
via een handige app kan worden opgewaardeerd en waarmee kan worden betaald
in de kantine.

3

Actuele informatie voor leden is te verkrijgen via de website, waar mededelingen
van het bestuur worden geplaatst, maar ook afgelastingen staan. De website is
ook eenvoudig via smartphone of tablet te bekijken. Ook digitale media, zoals de
nieuwsbrief, de Facebookpagina, Instagram en Twitter bevatten vaak (sportief)
clubnieuws.

4

UVS is een financieel sterke vereniging met een positief eigen vermogen en een
gezonde liquiditeit. Uitgaven en inkomsten worden jaarlijks vooraf gebudgetteerd
en regelmatig bijgestuurd. Contributieverhogingen zijn er niet om tekorten te
dekken, maar worden uitsluitend doorgevoerd in het belang van de leden.

5

Sponsoring is evenals de inzet van vrijwilligers noodzakelijk om de sportieve en
maatschappelijke ambities van UVS mogelijk te maken. UVS garandeert een
onafhankelijke en evenwichtige balans tussen bijdrage en tegenprestatie van de
club. Vanuit de sponsors is geen enkele beleidsinvloed bij de vereniging mogelijk.

6

Het Sport Medisch Centrum Rijnland (SMC) verzorgt de fysiotherapie binnen UVS.
Op maandagavond is er een inloopspreekuur van 19:15 tot 20:15 uur. Hier kunnen
alle spelers terecht voor een screening van blessures, informatie en advies. Dit
spreekuur is gratis.

7

Voor leden en ouders/verzorgers van leden is het mogelijk om de businessruimte
of kantine te huren voor speciale gelegenheid, zoals verjaardagen, vergaderingen
en jubilea. Voor meer informatie en mogelijkheden kan contact worden
opgenomen via secretaris@uvs-leiden.nl.
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