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JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen 

dat er druk- of zetfouten insluipen. Daarnaast kan het zo zijn dat gegevens niet 

volledig zijn. JCLE streeft ernaar om dit boekje zo volledig mogelijk te maken 

zodat een startend lid weet waar hij of zij aan toe is. Wij houden ons dus ook 

ten zeerste aanbevolen als u opmerkingen of aanvullingen heeft. 

Wij wensen elk nieuw lid dan ook veel voetbalplezier toe! 

Bestuur JCLE 
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Welkom bij JCLE 
 

JCLE is een jeugdcombinatie van s.c. Lutten en v.v. EMMS waar de jeugd van de 

F-pupillen tot en met de A-junioren samen voetballen. 

Proefdraaien 
Als uw kind het leuk lijkt om te gaan voetballen kan hij of zij altijd even komen 

kijken en wellicht meedoen met een training. Dat kan als volgt, kijk in welke 

leeftijdscategorie je zit en zoek de bijbehorende coördinator op. De gegevens 

van de betreffende coördinator staan op de website onder het kopje “TC”. 

Daar is ook het telefoonnummer vermeldt. Bel de coördinator en je hoort van 

hem wanneer je welkom bent op welke avond. 

 Leeftijd Team Coördinator 

4-5 Mini’s Jeugd coördinator F 
6-8 F Jeugd coördinator F 

9-10 E Jeugd coördinator E 
11-12 D Jeugd coördinator D 

13-14 C Jeugd coördinator C 

15-16 B Jeugd coördinator B 
16-18 A Jeugd coördinator A 
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Aanmelden 
Als de proeftraining is bevallen dan kun je je aanmelden volgens deze 

procedure: 

1. Gebruik het inschrijfformulier wat zich in dit boekje bevindt. Is deze niet 

(meer) aanwezig download dan het aanmeldformulier van de website. 

Let op voor welke vereniging u uw kind opgeeft.  

2. Lever het formulier in bij: 

Lid van s.c. Lutten (Lutten e.o.) Lid van v.v. EMMS (Slagharen e.o.) 

Ledenadministratie s.c. Lutten 
G. Jansen 
Schonekampstraat 9 
7773 CV Hardenberg 
  
ledenadministratie@sclutten.nl 

Ledenadministratie v.v. EMMS 
B.Sibelt  
Dr Willemslaan 39 
7776 CE Slagharen 
 0523-682888 
 b.sibelt@planet.nl 

 

3. Let op! Is uw zoon of dochter ouder dan 10 jaar dan met er samen met 

het aanmeldingsformulier ook een pasfoto worden ingeleverd. 

4. De vereniging meldt uw kind aan bij de KNVB en licht vervolgens de 

technische commissie (TC) in. 

5. De TC neem contact op met de leider/trainer van het team waarin uw 

zoon of dochter zal gaan voetballen. 

6. De leider/trainer zal u verder inlichten over de tijden voor de training en 

de wedstrijden. 

Vakanties 
In principe wordt er in de vakanties doorgetraind (m.u.v. de kerst- en 

zomervakantie). De wedstrijden in het weekend gaan immers gewoon door. 

Mocht u toch op vakantie gaan meldt dit dan op tijd bij de leider/trainer zodat 

zij mogelijke vervanging kunnen regelen. 

In de winterperiode worden er voor de pupillen vaak zaalvoetbaltoernooitjes 

georganiseerd. Hierover wordt u tijdig ingelicht. We beginnen vaak weer te 

trainen voor het nieuwe seizoen in de laatste week van de 

(basis)schoolvakantie! 
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Website 
JCLE heeft een eigen website waarop van alles te vinden is: http://www.jcle.nl 

Denk aan informatie over: 

1. Bestuur 

2. Technische commissie 

3. Team- en veldindeling 

4. Leiders en telefoonnummers 

5. Links naar andere verenigingen 

6. En natuurlijk ook een digitale versie van dit boekje. 

Afgelastingen 
Het kan zijn dat de wedstrijd wordt afgelast. Kijk daarom altijd ’s morgens even 

op de website en/of bel uw leider. 

Afgelastingen kunt u ook vinden op http://www.voetbal.nl 

Verloren kleding 
Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind kleding verliest op het sportpark. 

Indien dit wordt gevonden is het meestal weer terug te halen uit de ‘oude 

bestuurskamer’.  Kijk evt. op de website voor benodigde informatie. 
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Regeltjes… 
 

Wij als JCLE willen dat uw kind zich in een plezierige en veilige omgeving voelt. 

Daarvoor zijn enkele regels opgesteld waar de leden zich aan dienen te 

houden. Leden die zich hier niet aan houden worden daarop aangesproken. Bij 

herhaaldelijk gedrag worden maatregelen getroffen. 

1. We helpen elkaar 
2. We vertrouwen elkaar 
3. We lachen elkaar niet uit 
4. Niemand speelt de baas. 
5. Niemand doet zielig 
6. We hebben respect voor onszelf en anderen. 
7. We vernielen niets opzettelijk 
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Wat mag u van ons verwachten? 
 

1. Inschrijving bij KNVB. 
2. Materialen voor trainingen. 
3. Materialen voor wedstrijden. 
4. Een kleding tenue voor de wedstrijden. 
5. Organiseren van activiteiten. 

 

Begeleiders en trainers, hierbij doen wij ook een beroep op u als ouder/ 

verzorger. Als vereniging kunnen wij niet zonder vrijwilligers en vragen u dan 

ook om ons te helpen. 

Het is niet altijd nodig om ervaring of voetbal achtergrond te hebben, wij 

helpen u graag. 

Wat verwachten we van u? 
 

A. Het rijden van en naar uitwedstrijden volgens opgegeven schema. 
B. Het wassen van het wedstrijdtenue volgens opgegeven schema. 
C. Douchen na trainingen en wedstrijden, aan te raden slippers te 

gebruiken voor onder de douche. 
D. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, zowel op de training als 

in wedstrijden. 
E. Laat het coachen over aan de trainer/leider, met zijn aanwijzingen heeft 

de speler het al druk genoeg. 
F. De scheidsrechter doet ook zijn best, respecteer zijn beslissingen. 
G. Moedig uw kind en medespelers op een positieve manier aan, zo blijft 

het leuk. 
H. Misschien een keer helpen in de kantine? Want tijdens de 

thuiswedstrijden zijn er natuurlijk veel teams die graag wat willen 
drinken of eten na de wedstrijd. De kantine’s van v.v. EMMS en s.c. 
Lutten worden om de week daarvoor gebruikt. Laat het ons (bestuur) 
weten als je kunt en wilt helpen! 

 

 


