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1. Voetballen doe je bij S.C. Stiens! 
Sportclub Stiens (S.C. Stiens) is de grootste sportvereniging in de regio. Met circa 650 leden 
vormen wij een vereniging waarin zowel op prestatief als recreatief niveau wordt gevoetbald. 
S.C. Stiens kent naast een seniorenafdeling ook een grote en succesvolle dames- en 
jeugdafdeling. Onze jongste spelende leden zijn amper 5 jaar en de oudste zijn de 60 al 
gepasseerd! De vereniging heeft 6 seniorenteams die spelen op de zaterdag, 3 seniorenteams 
op de zondag, 3 damesteams en ongeveer 30 jeugdteams. Naast het voetbal worden er ook 
regelmatig activiteiten georganiseerd, voor jong en oud. Kortom: voetballen doe je bij S.C. 
Stiens! 
 
In dit boekje staat veel informatie over de gang van zaken en afspraken binnen de vereniging, 
het is zowel bedoeld voor nieuwe als bestaande leden. Jaarlijks vindt er een update van dit 
boekje plaats. Het boekje is ook digitaal te raadplegen via onze website. 
 

2. Het ontstaan van S.C. Stiens 
S.C. Stiens is op 1 juli 2010 ontstaan door een fusie van v.v. C.S.L. en v.v. Stiens. De 
zaterdagsvereniging v.v. C.S.L. (Combinatie Sportverenigingen Leeuwarderadeel) werd op 11 
februari 1966 opgericht en de zondagsvereniging v.v. Stiens op 23 mei 1932. Begin jaren 
zeventig verhuisden beide verenigingen naar de huidige locatie en in 1993 werd door beide 
verenigingen het clubgebouw ‘De Stipe’ in gebruik genomen. De velden, kleedkamers en 
kantine werden sindsdien door beide verenigingen gedeeld en beheerd door een gezamenlijk 
opgezette stichting. In 2005 werd door de leden van beide verenigingen besloten om de 
jeugdafdelingen en even later ook de damesafdelingen, samen te voegen. Daartoe werd op 1 
juni 2006 het samenwerkingsverband C.S.C. (Combinatie Stiens C.S.L.) opgericht. Volgens 
een groeimodel zijn uiteindelijk alle pupillen, junioren en dames ondergebracht bij C.S.C. De 
jeugdleden waren toen nog formeel lid van v.v. C.S.L. of v.v. Stiens. Nu vormen we één 
vereniging met veel ambitie, met een prachtige accommodatie en veel gezelligheid! 
 

3. Onze sportaccommodatie 
Onze vereniging beschikt over een prachtige sportaccommodatie, waar 7 dagen in de week 
gebruik van wordt gemaakt. We beschikken over 4 natuurgrasvelden en een kunstgrasveld. 
Eén natuurgrasveld is een zogenaamd WeTra-veld, een wedstrijd- en trainingsveld. Zowel het 
WeTra- als het kunstgrasveld beschikken over verlichting. Het kunstgrasveld is uniek in de 
regio, kent een hoge kwaliteit en is bijna het gehele jaar bespeelbaar! 
 
Ons clubhuis ‘De Stipe’ is het trefpunt van onze leden en andere belangstellenden. Het 
clubhuis heeft een horecagedeelte waar diverse versnaperingen te verkrijgen zijn. Het 
clubhuis beschikt ook over een bestuurskamer, commissiekamers en een materiaal- / ehbo-
kamer. Al onze bezoekers kunnen in het clubhuis gratis gebruik maken van WiFi. Onze 
sportaccommodatie is te vinden op Sportpark It Gryn, Griene Leane 2 te Stiens. Het clubhuis 
is telefonisch bereikbaar via 058 – 257 12 90. 
 
Stichting Sportaccommodatie De Stipe 
Het beheer en onderhoud van ons clubgebouw en het huren van de velden van de gemeente, 
valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Sportaccommodatie De Stipe. Deze 
stichting heeft als hoofdtaak “gelegenheid geven tot sport”. De stichting is voor wat betreft de 
accommodatie ook het contactorgaan van de gemeente. Daarnaast stelt de stichting onder 
meer materialen, ballen en kleding beschikbaar aan de gebruiker van het sportcomplex (S.C. 
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Stiens). Ook de consul, schoonmaakster, krijter en terreinmeester vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de stichting. De stichting brengt de kosten voor het uitvoeren van 
haar taken in rekening bij de vereniging, waarmee het een huurovereenkomst en een 
gebruikersreglement heeft afgesloten. Heb je vragen of ideeën over het sportcomplex of wil je 
helpen bij het uitvoeren van de taken van de stichting? Neem dan contact op met het 
stichtingsbestuur. Kijk voor de contactgegevens op de website. 
 
Gebruiksregels sportaccommodatie 
Van onze leden en gasten verwachten wij dat onze sportaccommodatie op een nette manier 
wordt gebruikt. Daarvoor gelden een aantal regels, zoals: 

• fietsen, scooters etc. plaatsen op de daarvoor bestemde plekken en niet bij de velden. 
Houd wandelpaden en toegangen vrij. Dit geldt ook voor het parkeren van auto’s; 

• in het gehele clubhuis (kantine, hal, kleedkamers etc.) mag niet worden gerookt; 
• het is niet toegestaan alcohol te nuttigen in de kleedkamers; 
• buiten mag alleen alcohol worden genuttigd op het afgeschermde terras. Buiten de 

kantine mag geen glaswerk worden gebruikt; 
• deponeer afval in de afvalbakken; 
• supporters blijven achter de hekwerken rondom het veld; 
• voetbalschoenen zoveel mogelijk buiten schoonmaken; 
• kleedkamers zowel bij trainingen als wedstrijden bezemschoon achterlaten; 
• aanwijzingen van bestuursleden of daartoe aangewezen personen dienen te worden 

opgevolgd. 
 
Wij vragen ouders, leiders en trainers hierop toe te zien. 
 
Camerabewaking 
Ons sportcomplex is voorzien van camerabewaking. Hiermee hopen we preventief 
vernielingen en diefstal te voorkomen en / of repressief daders te kunnen opsporen. Het 
bestuur doet altijd aangifte van vernielingen of diefstal van eigendommen van de vereniging. 
Opnames worden indien nodig ook aan bijv. de politie verstrekt. Periodiek worden de 
opnames gewist. Voor het toepassen van camerabewaking is een protocol opgesteld dat te 
vinden is bij de downloads op onze website. De vereniging is niet verantwoordelijk voor 
vernieling of diefstal van persoonlijke bezittingen. In de commissiekamer bij de ingang van 
ons clubhuis zijn lockers beschikbaar, waarin teams hun bezittingen kunnen opbergen. 
 
Automatische Externe Defibrillator (AED) 
Op ons sportcomplex is een Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig. Een AED 
is een apparaat dat elektrische stroomschokken geeft bij een hartstilstand en is relatief 
eenvoudig in gebruik. De AED is te vinden in de gang van de kleedkamers 1 t/m 4. Ook in de 
hal van de nabij gelegen sporthallen en zwembad, is een AED aanwezig. Meer informatie 
over het gebruik van een AED is te vinden op www.hartstichting.nl. 
 
Een brancard is te vinden in de commissiekamer naast de ingang van ons clubgebouw. Een 
verbanddoos en een coldpacking is aanwezig bij de bar in het clubgebouw. 
 

4. Lid worden 
Lid worden van onze vereniging kan al vanaf 5 jaar. Jeugdleden kunnen een aantal keren 
gratis meetrainen om te kijken of de voetbalsport iets voor hen is. Wordt besloten om lid te 
worden, mail dan naar ledenadministratie@scstiens.nl. Er wordt dan contact opgenomen en 
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bij nieuwe jeugdleden wordt een bezoekje thuis gebracht. Let er op dat aanmelden zoveel 
mogelijk vóór 1 juni gebeurt, zodat hiermee nog rekening gehouden kan worden bij de 
teamindeling voor het nieuwe seizoen. Tijdens het seizoen aanmelden kan uiteraard ook, bijv. 
na het behalen van een zwemdiploma! 
 
Het kan voorkomen dat er in een leeftijdscategorie te veel of te weinig leden zijn om een team 
te vormen. In voorkomende gevallen wordt er dan een wachtlijst aangelegd. Gelukkig komt 
dit maar weinig voor. Trainen kan natuurlijk altijd! 
 
Contributie 
De contributie verschilt per leeftijdscategorie en wordt jaarlijks vastgesteld door de 
ledenvergadering (kijk voor de bedragen op www.scstiens.nl of mail naar 
ledenadministratie@scstiens.nl). Binnen onze vereniging is één lid gratis bij drie of meer 
betalende leden. Dit geldt alleen voor thuiswonende leden tot 21 jaar. De contributie wordt 
maandelijks per automatische incasso geïnd. Mocht een lid dit niet willen, dan dient het 
volledige contributiebedrag in één keer voorafgaand aan het seizoen te worden voldaan. Let 
op: in de statuten is bepaald dat bij tussentijdse opzegging (dus na 1 juli), de contributie over 
het gehele jaar verschuldigd blijft. Bij bijzondere omstandigheden kan ontheffing aan het 
bestuur worden gevraagd. 
 
Spelerspas 
Alle KNVB-leden vanaf de D-pupillen hebben verplicht een spelerspas. Met deze pas, die het 
formaat heeft van een creditcard en is voorzien van een pasfoto, kan je aantonen dat je lid 
bent van S.C. Stiens en de KNVB. De scheidsrechter controleert voorafgaand aan de 
wedstrijd de spelerspassen. De regel is duidelijk: wie geen pas bij zich heeft, mag niet spelen. 
Stuur daarom ook tijdig een pasfoto en het spelerspasformulier op, indien je daarom wordt 
gevraagd. 
 
Het controleren van de spelerspassen levert voor de wedstrijd wat extra handelingen op, maar 
dan weten alle partijen ook zeker dat er alleen speelgerechtigde spelers in het veld staan. 
Dankzij de spelerspas kan de scheidsrechter namelijk de identiteit van de spelers vaststellen, 
zodat ‘illegale invallers’ (verkeerde leeftijdscategorie, geen KNVB-lid of lid van een andere 
club) door de mand vallen en niet kunnen spelen. Dat komt een eerlijk competitieverloop ten 
goede. De spelerspas wordt eenmalig verstrekt, de kosten hiervan zijn voor rekening van de 
speler (ook bij vervanging). Meer informatie is te verkrijgen via secretariaat@scstiens.nl. 
 

5. Kledinglijn 
S.C. Stiens heeft een prachtig en uniek tenue! Een zwart shirt met in het midden een gele en 
oranje baan, zwarte broek en zwarte kousen. Op de broek en kousen zijn ook geel en oranje 
accenten aangebracht. Het clublogo is op het shirt, broekje en kousen terug te vinden. De 
kleuren van het tenue symboliseren de oorspronkelijke gefuseerde verenigingen. 
 
Elk team krijgt van de vereniging een tas met een volledige kledingset in bruikleen. Leden 
van de vereniging zijn verplicht het clubtenue te dragen bij wedstrijden. Enkele teams hebben 
naast een wedstrijdtenue ook trainingspakken, tassen etc. Dit zijn bijvoorbeeld de 1e 
seniorenteams van dames en heren of teams waarvoor een sponsor is gevonden. Per team 
wordt ook een leidersjas verstrekt. 
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Voor het wedstrijdtenue wordt een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding wordt ook door de 
ledenvergadering vastgesteld en zit reeds in de maandelijkse contributie verwerkt. Gemiddeld 
wordt eens in de vier jaar de kleding vernieuwd. Voor de vereniging een behoorlijke uitgave. 
Door de leiders en spelers moet daarom ook zorgvuldig worden omgegaan met de door de 
vereniging verstrekte kleding. Trainingspakken en eventueel ander verstrekte kleding mogen 
daarom ook alleen op wedstrijddagen worden gedragen (dus niet privé en tijdens trainingen). 
Het wassen gebeurt bij de meeste teams om toerbeurt. Enkele teams hebben een vaste wasser, 
het team regelt hiervoor zelf een wasvergoeding. 
 
Via de materiaalcommissie wordt voorafgaand aan het seizoen materialen (ballen, kleding 
etc.) aan de trainers en leiders verstrekt. Aan het eind van elk seizoen moet alles weer worden 
ingeleverd. Meer informatie over kleding en andere voetbalmaterialen: 
materialen@scstiens.nl. 
 
Wil je als team ook een trainingspak, polo etc., dan kan dat! Er zijn hiervoor 2 
mogelijkheden: 

• het zoeken van een sponsor: neem hiervoor eerst contact op met de sponsorcommissie 
(sponsoring@scstiens.nl), voor de mogelijkheden en vastgestelde sponsorbijdragen. 
Kleding blijft hierbij eigendom van de vereniging; 

• zelf S.C. Stiens-kleding aanschaffen via onze webshop. 
 
Via onze webshop kun je zelf prachtige kleding bestellen in ons uniek S.C. Stiens-design! 
Deze kleding wordt dan eigendom van jezelf. Op de kleding van de webshop mag geen 
sponsoruiting worden aangebracht. Op de webshop zijn overigens ook leuke S.C. Stiens 
gadgets te bestellen, leuk voor een verjaardag of sinterklaas! Houd hierbij wel rekening met 
de besteltermijn. Kijk voor meer informatie op www.scstiens.nl of mail naar 
webshop@scstiens.nl. 
 

6. Teamindelingen 
Aan het eind van elk seizoen maakt de Technische Commissie de teamindelingen voor het 
volgende seizoen. De TC krijgt hiervoor informatie van de leiders en trainers. Welke 
uitgangspunten worden bij de indeling gehanteerd? Allereerst zijn er de KNVB-richtlijnen, 
die bepalen in welke categorie een speler komt: 

• Senioren: > 18 jaar 
• A-junioren: 16 – 18 jaar 
• B-junioren: 14 – 16 jaar 
• C-junioren: 12 – 14 jaar 
• D-pupillen: 10 – 12 jaar 
• E-pupillen:   8 – 10 jaar 
• F-pupillen:   6 –   8 jaar 
• Minipupillen:   5 –   6 jaar 

 
De junioren (A t/m C) voetballen in een elftal, de D-pupillen en meisjes C-junioren in een 
elftal of een zevental en de overige pupillen eveneens in een zevental. Tot en met de E-
pupillen voetballen meisjes samen met de jongens. Afhankelijk van het aantal meisjes kunnen 
aparte meisjesteams worden gevormd. Door de KNVB worden inmiddels van de meisjes F-
pupillen t/m de meisjes B-junioren aparte competities aangeboden, uitzonderlijke talenten 
kunnen echter op jongere leeftijd al bij de dames worden ingedeeld. 
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Naast de leeftijd wordt gekeken naar de voetbalvaardigheid en de teamsamenstelling. Het 
beste en leukste voor zowel de spelers als het team is, dat gelijkwaardige spelers bij elkaar 
zitten. Oefeningen op trainingen worden bijvoorbeeld ook aangepast aan het niveau van de 
spelers, het is van belang dat het niveau dan niet te ver uit elkaar ligt. Ook in wedstrijden 
worden bij een te groot niveauverschil, de ‘mindere’ spelers vaak niet bij het spel betrokken. 
Bij de E, F en minipupillen heeft dit vooral te maken met leeftijd (fysieke kracht). 
 
Uitgangspunt van de vereniging is dat de eerste 2 teams van elke categorie (bijv. F1, F2, C1, 
C2 etc.) op een zo hoog mogelijk niveau voetballen, daar wordt ook op geselecteerd. Het 
aantal prestatieteams wordt jaarlijks door de Jeugdcommissie bepaald. Voorop staat dat iedere 
speler plezier moet hebben in het voetballen! Dit geldt zeer zeker voor de pupillen. Daar staat 
spelvreugde voorop. 
 
Teamindelingen leiden altijd tot discussies. Wij begrijpen teleurstellingen als uw zoon of 
dochter niet in het team komt waarop u had gehoopt. Het is niet mogelijk om rekening te 
houden met alle individuele wensen. Wij vragen daarvoor begrip. Voorop staat dat iedereen 
plezier heeft in het voetballen en talenten komen er uiteindelijk altijd wel! 
 
35 en 45+ voetbal 
Een aantal keren per jaar organiseert de knvb met S.C. Stiens toernooien voor 35- en 45-
plussers. 35- en 45-plusvoetbal wordt gespeeld in zeventallen, op een half speelveld tegen 
spelers van dezelfde leeftijdscategorie. Er kan onbeperkt worden gewisseld en er is geen 
buitenspelregel. Deze aantrekkelijke toernooien kenmerken zich door veel speelplezier, 
gezelligheid en het ophalen van herinneringen! Meer informatie is te krijgen via 
algemenezaken@scstiens.nl. 
 

7. Trainingen en wedstrijden 
Trainingen 
Elk team traint minimaal één keer per week. Dit kan zijn met het eigen team of samen met een 
ander team. Trainingen vinden plaats op het WeTra- of het kunstgrasveld. De meeste 
trainingen duren een uur. Het trainingsschema wordt aan het begin van elk seizoen bekend 
gemaakt via het clubblad en / of website. In de winterstop (meestal december / januari) 
trainen de jongste pupillen enkele keren in de zaal. Kun je een keer niet trainen? Meld je dan 
tijdig af bij de trainer. 
 
Circuittrainingen 
Voor de jeugdspelers (E- en F-pupillen) organiseert S.C. Stiens ook circuittrainingen. De 
doelstelling van deze trainingen is om door middel van diverse roulerende oefenvormen onze 
pupillen nog beter te leren voetballen. 
 
De KNVB heeft het voetbal onderverdeeld in een aantal fases, T.I.C. genoemd. T van 
techniek, de I van inzicht en de C van concentratie. Daarbij kan het mentale aspect ook nog 
worden genoemd. De nadruk voor deze leeftijdsgroepen ligt op de techniek. In deze fase zijn 
we eigenlijk alleen maar bezig met het verbeteren van de technische vaardigheden van onze 
jongste leden. De baas worden over de bal, is namelijk de basis voor de verdere ontwikkeling 
van iedere speler. De start van de circuittrainingen wordt bekend gemaakt via de website. 
Meer informatie is te verkrijgen via tc-onderbouw@scstiens.nl. 
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Wedstrijden 
Het voetbalseizoen begint in de maand augustus en eindigt in juni. De dames, jeugd en 6 
seniorenteams spelen op de zaterdag. Daarnaast spelen 3 seniorenteams op de zondag. De 
speelduur van een wedstrijd verschilt per categorie: 

• Senioren: 2 x 45 minuten 
• A-junioren: 2 x 45 minuten 
• B-junioren: 2 x 40 minuten 
• C-junioren: 2 x 35 minuten 
• D-pupillen: 2 x 30 minuten 
• E-pupillen: 2 x 25 minuten 
• F-pupillen: 2 x 20 minuten 
• Minipupillen: 2 x 15 minuten 

 
Voor elke wedstrijd wordt altijd een warming up gehouden, zodat de spieren goed los komen 
en warm zijn. Dit voorkomt blessures! Bij de E, F en minipupillen neemt elke speler na afloop 
van de wedstrijd een strafschop. Hierdoor krijgt elke speler altijd de kans om te scoren! 
 
Het wedstrijdprogramma is wekelijks te vinden op www.scstiens.nl. De leider van een team is 
verantwoordelijk voor het tijdig berichten van zijn spelers over: de vertrek- en 
aanvangstijden, rijschema van ouders, wasschema etc. Ook als een wedstrijd wordt afgelast, 
krijgen de spelers bericht van de leider. Kun je een keer niet spelen? Meld je tijdig af bij de 
leider. 
 
Eilandenregeling 
Het kan voorkomen dat een competitiewedstrijd moet worden gevoetbald op één van de 
waddeneilanden, meestal is dit dan op Ameland. Voor de gemaakte kosten is er een 
vergoedingsregeling. De leider moet hiervoor twee weken van te voren even contact opnemen 
met de penningmeester (penningmeester@scstiens.nl). Er wordt dan een voorschot verstrekt 
voor: 

• parkeerkosten bij de boot (maximaal 4 auto’s); 
• retour bootreis voor spelers, leiders en maximaal 4 rijders; 
• vervoerskosten van de boot naar het voetbalveld en vice versa (bus of taxibus). 

 
Van bovengenoemde kosten dienen de bonnen nadien te worden ingeleverd bij de 
penningmeester. 
 
Om tijdig aanwezig te zijn voor de wedstrijd is het handig om voor het vervoer op Ameland 
van de boot naar het voetbalveld, vooraf je aan te melden bij Arriva (088 - 277 62 76  of 
ameland@arriva.nl). 
 
Toernooien 
Tijdens de winterstop voetballen we natuurlijk lekker door! Of op het kunstgrasveld of in de 
zaal. Zo organiseert S.C. Stiens jaarlijks o.a. het Anne Beetstratoernooi, het 
sinterklaasjeugdtoernooi en met omliggende verenigingen het Waad en Ie 
jeugdzaalvoetbaltoernooi. Dit laatste toernooi is een zaalcompetitie voor de pupillen verspreid 
over meerdere zaterdagen. Ook nemen diverse jeugdteams deel aan KNVB-
zaalvoetbaltoernooien. De eerste seniorenteams en het eerste damesteam doen elk jaar mee 
aan het Open Fries Kampioenschap Zaalvoetbal. 
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Ook na afloop van het seizoen (mei / juni) worden vaak toernooien gehouden. S.C. Stiens 
organiseert zowel voor jeugd als senioren toernooien, bijvoorbeeld tijdens het familieweekend 
waarmee het seizoen wordt afgesloten. Ook is er het eigen jaarlijkse jeugdtoernooi waar onze 
talenten te bewonderen zijn! Inschrijving voor toernooien van andere verenigingen vindt altijd 
gecoördineerd plaats via de toernooicommissie of het bestuur. Organiseert S.C. Stiens zelf 
een toernooi of een andere activiteit, dan is het uiteraard niet toegestaan dat wordt 
deelgenomen aan een toernooi van een andere vereniging. 
 
Afgelastingen en veldindeling 
Binnen de vereniging is de consul verantwoordelijk voor het keuren van de velden. Hij keurt 
o.a. elke zaterdagochtend om 8 uur de velden. Door bijvoorbeeld te veel regen of vorst, 
kunnen de velden worden afgekeurd voor trainingen en / of wedstrijden. Op het kunstgrasveld 
kan vrijwel altijd worden gevoetbald (behalve bij o.a. sneeuw, vorst etc.). De KNVB heeft 
regels opgesteld die aangeven welk team bij afkeuring van natuurgrasvelden, verplicht zijn 
om te spelen op een kunstgrasveld. Daarnaast heeft de vereniging eigen aanvullende regels 
opgesteld. Aan de hand van deze regels bepaalt de wedstrijdsecretaris wie op welk veld 
speelt, dus ook bij het afkeuren van velden. Genoemde regels zijn terug te vinden op de 
website. Afgelastingen worden gemeld op de website en door de leider / trainer. 
 
Het komt ook voor dat de KNVB het voetbal geheel of gedeeltelijk aflast. Dit wordt altijd 
tijdig door de KNVB bekend gemaakt op NOS-teletekstpagina 603 en op www.knvb.nl. 
 
Gele en rode kaartenbeleid 
Bij junioren en senioren kunnen scheidrechters gele en rode kaarten uitdelen. Naar aanleiding 
van deze kaarten kan een schorsing door de KNVB volgen. Daarnaast int de KNVB via de 
vereniging voor elke kaart een boete. Deze boete wordt door de vereniging in rekening 
gebracht aan de desbetreffende speler. Deze verrekening vindt plaats in juni en december. 
 

8. Zonder respect geen voetbal 
S.C. Stiens vindt sportiviteit op en rond de velden van groot belang, zonder respect geen 
voetbal. Binnen onze vereniging hebben en tonen wij respect onder meer voor elkaar, de 
tegenstanders, de scheidsrechters en alle vrijwilligers. Praten doen we ook niet over elkaar, 
maar met elkaar. Negatieve uitingen accepteren we ook niet via (social) media. 
Discriminerende uitingen worden uiteraard niet getolereerd, net als verbaal of fysiek geweld. 
Dit geldt zowel voor binnen als buiten de lijnen. Wij vragen iedereen ongewenst gedrag te 
melden bij het bestuur. Zowel de KNVB als het bestuur kunnen hiervoor sancties opleggen. 
 
Ouders langs de lijn 
Het is erg fijn dat ouders tijdens trainingen en wedstrijden interesse tonen voor hun 
(kind)eren. Sport, dus ook het voetballen, is van groot belang voor de ontwikkeling van het 
kind. Het is mede daarom belangrijk dat het rond en op de velden prettig verloopt. Ook ouders 
kunnen daar een positieve rol in spelen.  
 
Van de ouders / verzorgers vragen wij zich daarom te houden aan onderstaande gedragsregels: 

• wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers; 
• gebruik geen ‘tactische kreten’; ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met 

zichzelf en met de tegenstander; 
• blijf achter de hekwerken, ook bij het kunstgrasveld; 
• laat het coachen over aan de trainer / leider; 
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• kom in de pauze van pupillenwedstrijden niet in de kleedkamer; geef de leider de 
ruimte; 

• blijf positief, ook bij verlies; 
• de scheidsrechter doet zijn best, aanvaart zijn beslissingen; 
• laat uw kind kind zijn; het moet nog zoveel leren; 
• als uw kind talent heeft, wordt dit zeker opgemerkt. 

 

9. Media 
S.C. Stiens heeft een vijftal officiële media: 

• clubblad ‘de Stipe’ 
• presentatiegids S.C. Stiens 
• website 
• twitter 
• facebook 

 
Het clubblad verschijnt 4 keer gedurende het seizoen. Het clubblad bevat naast 
bestuursmededelingen, vooral verslagen van wedstrijden en activiteiten. Het clubblad wordt 
in Stiens en Britsum thuis bezorgd. Daarnaast wordt het clubblad ook digitaal via de website 
beschikbaar gesteld. Ook in ons clubhuis liggen altijd een aantal exemplaren die meegenomen 
kunnen worden. Desgewenst kunnen leden die niet in Stiens of Britsum wonen, per post een 
exemplaar thuis bezorgd krijgen. Neem voor vragen over de bezorging contact op met 
algemenezaken@scstiens.nl. Heb je kopij voor het clubblad? Mail dit dan naar 
kopij@scstiens.nl. 
 
Onze vereniging heeft ook een prachtige website (www.scstiens.nl). Op de site worden 
actuele mededelingen gedaan, staat het wedstrijdprogramma, afgelastingen, belangrijke 
adressen etc. Ook heeft elk team een eigen pagina waar onder meer het programma en de 
uitslagen worden vermeld. 
 
Op twitter.com/scstiens wordt melding gemaakt van nieuwsberichten op de website en ‘live’ 
tussenstanden van de 1e seniorenteams. Op www.facebook.nl/scstiens kun je digitaal je 
vrienden van S.C. Stiens ontmoeten. 
 
Als vereniging sturen wij ook regelmatig kopij naar de Stienser Omroeper. Met de redactie 
van de Stienser Omroeper is afgesproken om kopij gecoördineerd aan te leveren. Heb je kopij, 
bijv. een kampioensfoto, stuur dit dan naar stienseromroeper@scstiens.nl. Wedstrijdverslagen 
(m.n. van de eerste seniorenteams) hoef je niet aan te leveren, die worden eventueel van de 
site gehaald. Alle overige contacten met de media (Omrop Fryslân, LC, FD, 
www.voetbalnoord.nl, www.tweenul.nl etc.) lopen via het verantwoordelijke bestuurslid 
(algemenezaken@scstiens.nl) of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. 
Voor meer voetbalnieuws kun je ook kijken op: 

• www.voetbal.nl (wedstrijdprogramma, uitslagen, standen etc. Een handleiding is te 
vinden op onze website onder downloads. Er is ook een handige ‘app’ te downloaden 
voor smartphones); 

• www.knvb.nl (officiële mededelingen van de knvb, zie m.n. bij district Noord); 
• www.voetbalnoord.nl (info over het voetbal in noord Nederland. Vanuit de vereniging 

wordt hiervoor informatie aangeleverd); 
• www.vrouwenvoetbalfriesland.nl (alles over het damesvoetbal in Friesland). 
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10. De organisatie 
Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene ledenvergadering. Deze komt 
gemiddeld 1 keer per jaar bijeen. Agendapunten zijn bijv. de begroting, de jaarrekening, de 
contributie, bestuursverkiezing etc. 
 
De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van het bestuur. Het bestuur bestaat uit 
maximaal 9 leden en vergadert gemiddeld eens in de twee weken. Elk bestuurslid heeft één of 
meerdere commissies onder zich. Voorbeelden hiervan zijn: de activiteiten-, technische- en 
jeugdcommissie. Deze commissies kunnen binnen de bestuurlijke kaders, zelfstandig 
opereren. Hieronder wordt kort de hoofdtaak van een aantal commissies aangegeven: 

• technische commissie: het uitvoeren van het technische beleid en het maken van de 
elftalindelingen; 

• jeugdcommissie: verantwoordelijk voor de organisatie van alle jeugdteams; 
• overgangscommissie: het begeleiden van de overgang van de A-junioren naar de 

senioren zaterdag of zondag; 
• activiteitencommissie: het verzorgen van (niet voetbal) activiteiten voor de gehele 

vereniging; 
• kantinecommissie: het verzorgen van o.a. de in- en verkoop van diverse 

versnaperingen; 
• materiaalcommissie: het beheren van alle materialen, zoals kleding, ballen etc; 
• sponsorcommissie: het aantrekken van nieuwe sponsoren en het relatiebeheer; 
• toernooicommissie: het organiseren van eigen toernooien en coördineren van 

aanvragen van toernooien van andere verenigingen; 
• mediacommissie: het beheren van de digitale media en het clubblad. 

 
Een compleet overzicht van alle bestuursleden, commissies en adressen is te vinden op de 
website. 
 

11. Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een vereniging! Binnen onze vereniging worden veel taken 
door vrijwilligers gedaan, denk maar eens aan: scheidsrechter, bestuurslid, bardienst, 
commissielid, het krijten van de lijnen, leider, trainer, redactie clubblad, materiaalbeheer etc. 
Wij verwachten van alle leden van 16 jaar en ouder dat ze één of meerdere taken verrichten. 
Dit kan een eenmalige taak zijn  (bijv. het organiseren van een activiteit) of een structurele 
(bijv. leider). Hoe meer vrijwilligers hoe beter, immers: vele handen maken licht werk! Wil je 
ook vrijwilligerswerk doen of meer informatie meld je dan bij een commissie- of bestuurslid 
of mail naar algemenezaken@scstiens.nl. 
 

12. Activiteiten 
S.C. Stiens organiseert naast het voetbal ook veel gezellige activiteiten! De organisatie 
hiervan ligt in handen van de activiteitencommissie. Zo worden er gezellige feestavonden, 
bbq’s, snertloop, familieweekend etc. georganiseerd. Activiteiten voor jong en oud en voor 
elk wat wils! Heb je een leuk idee of wil je meehelpen om een activiteit te organiseren? Neem 
dan contact op met de activiteitencommissie. Mail dan naar 
activiteitencommissie@scstiens.nl. 
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13. Sponsoring 

Een vereniging kan niet zonder sponsorinkomsten. Deze inkomsten zijn nodig om de vele 
kosten die de vereniging heeft te kunnen dekken. Sponsoractiviteiten worden bij S.C. Stiens 
georganiseerd door onze sponsorcommissie. Deze commissie kent de mogelijkheden, en 
maakt de afspraken met sponsoren. Jouw ideeën zijn daarbij uiteraard altijd welkom. Wanneer 
deze ideeën passen binnen de mogelijkheden en het beleid van S.C. Stiens dan gaat de 
sponsorcommissie graag aan de slag met jouw suggesties. Hiervoor kun je contact opnemen 
met de sponsorcommissie via sponsoring@sctsiens.nl. 

S.C. Stiens kent uitgebreide mogelijkheden om te sponsoren. Bijvoorbeeld: tenuesponsor van 
een team, wedstrijdsponsor van een wedstrijd van de eerste seniorenteams, reclamebord, 
advertentie in het clubblad etc. Het sponsoren van S.C. Stiens geeft met circa 650 leden een 
grote exposure in de regio! Sponsoring van S.C. Stiens is daarom een mooie kans om uw 
bedrijf of product te promoten. S.C. Stiens streeft er daarbij naar om een succes te maken van 
de sponsoring voor beide partijen, dus zowel voor de vereniging als voor de sponsor. Ben je 
geïnteresseerd in sponsoring bij S.C. Stiens, of ken je een potentiële sponsor? Neem dan eerst 
contact op met de sponsorcommissie: sponsoring@scstiens.nl. 
 

14. Tot slot 
We hadden in dit boekje nog veel meer informatie kunnen verstrekken over onze prachtige 
vereniging S.C. Stiens! Heb je daarom nog vragen, ben je het ergens niet mee eens of heb je 
ideeën? Neem dan contact op met het bestuur. Alle contactgegevens kun je vinden op de 
website. Veel voetbalplezier bij S.C. Stiens! 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit informatieboekje wordt periodiek geüpdate. De nieuwste versie is 

downloadbaar op www.scstiens.nl. Aanvullingen, suggesties? Mail naar 
algemenezaken@scstiens.nl. 


