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1. Introductie 
Deze handleiding is geschreven om nieuwe leden van v.v. Ariston ’80 vertrouwd te maken met de 

gebruiken van onze voetbalclub. De rechten en plichten aan de club en aan je eigen team worden 

uitgelegd. Van de leden wordt verwacht dat zij dit document lezen en begrijpen en zich aan de inhoud 

ervan houden. 

2. Informatie over de club 
v.v. Ariston ’80 is een studentenvoetbalvereniging die haar wedstrijden speelt op de velden van X TU 

Delft. Met een ledenaantal van ongeveer 500 en 20 teams, heeft v.v. Ariston ’80 de grootste 

seniorenafdeling van Delft. Ariston ’80 heeft 16 heren- en 4 damesteams. Alleen studenten kunnen lid 

worden van Ariston ’80. 

2.1 Het bestuur van v.v. Ariston ‘80 
Het 40e bestuur van v.v. Ariston ’80 bestaat uit zeven leden. De huidige bestuursleden zijn: 

Amerens Bekkers Voorzitter    voorzitter@ariston80.nl 

Anniek Kloosterziel Secretaris    secretaris@ariston80.nl 

Martin de Jong  Penningmeester   penningmeester@ariston80.nl 

Tom van Berkel  Wedstrijdsecretaris    wedstrijdsecretarisA@ariston80.nl 

Cas Verhoeven  Wedstrijdsecretaris   wedstrijdsecretarisB@ariston80.nl   

Isabel van Ommen Vicevoorzitter    vicevoorzitter@ariston80.nl 

Marilse Nouws  Commissaris Interne Zaken  internezaken@ariston80.nl 

De bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers en leden van v.v. Ariston ’80. Het bestuur maakt het voor 

alle leden mogelijk om te kunnen voetballen. Het bestuur is altijd bereikbaar voor vragen en helpt je 

graag met van alles.  

2.2 De commissies van v.v. Ariston ‘80 
De club wordt gedragen door vrijwilligers. Als je interesse hebt in het doen van een commissie kan je 

dat aangeven bij het bestuur. Een commissie doen is erg leerzaam en goed om mensen te leren kennen. 

Er zijn verschillende commissies bij de club, variërend van gezellige activiteitencommissies tot wat 

serieuzere commissies.  

2.2.1 Activiteitencommissie (AC) 
De activiteitencommissie organiseert activiteiten die niet per se gerelateerd zijn aan voetbal, zoals een 

bowlingtoernooi een feest op Koningsdag of borrels.  

2.2.2 Externe communicatie (ExCo) 
De externe communicatie commissie focust zich op alles rondom de sponsoring voor de club.  

Hieronder valt bijvoorbeeld het vinden en onderhouden van sponsoring voor door de club 

georganiseerde activiteiten.  
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2.2.3 Fotografiecommissie (FlitCie) 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het verzamelen van beeldmateriaal als promotie en tijdens 

door Ariston en haar commissies georganiseerde activiteiten.  

2.2.4 Introcommissie (Intro) 
De introcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de introductieperiode na de OWee, 

waaronder valt de introductietrainingen, introductieactiviteiten en het jaarlijkse clubweekend.  

2.2.5 Kascontrole commissie (KCC) 
De kascontrole commissie controleert het kasboek opgesteld door de penningmeester.  

2.2.6 Lustrumcommissie (Lustrum) 
Dit jaar viert de club haar 40e verjaardag, wat het 8e lustrum van v.v. Ariston ’80 betekent. De 

lustrumcommissie organiseert twee lustrumweken vol activiteiten, een voetbalreis en een lustrumreis 

naar het buitenland.  

2.2.7 OWeecommissie (OWeeCie) 
De OWeecommissie organiseert alle activiteiten tijdens de Ladies Intro en de OWee. De 

OWeecommissie werkt nauw samen met de introcommissie. 

2.2.8 Scheidsrechterscommissie (ScheidCie) 
De ScheidCie is verantwoordelijk voor het verbeteren van het scheidsrechtersniveau van v.v. Ariston 

’80. Dit doen zij onder andere door middel van het aanbieden van begeleiding naast 

scheidsrechterscursussen en het organiseren van een scheidsrechtersavond.  

2.2.9 TAPbeheer 
Het TAPbeheer is verantwoordelijk voor het onderhouden van onze eigen borrellocatie de TAP. Dit 

varieert van het inkopen van bier tot het instrueren van de tappersgroep, waar je je los voor kan 

aanmelden, of zelf biertjes tappen. Ook organiseert het TAPbeheer borrels en andere activiteiten in de 

TAP.  

2.2.10 Technische commissie (TC) 
De technische commissie is verantwoordelijk voor het voetbaltechnische aspect van de club. De TC 

evalueert trainers, houdt de activiteit van spelers bij en is verantwoordelijk voor de teamindelingen. 

Hiermee waarborgt de TC het niveau van de teams.  

2.2.11 Toetercommissie (Toeter) 
De Toetercommissie is verantwoordelijk voor het maken en uitbrengen van het clubblad van v.v. Ariston 

’80, de Toeter. De Toeter komt drie keer per jaar uit.  

2.2.12 Toernooicommissie (ToerCie) 
De toernooicommissie organiseert namens v.v. Ariston ’80 twee toernooien. Rond Nieuwjaar het 

nieuwjaarstoernooi voor Aristoni en een eindejaarstoernooi voor Aristoni en externen.  

2.2.13 Websitecommissie (WebCie) 
De websitecommissie is verantwoordelijk voor het ontwerpen, onderhouden en up to date houden van 

de website van de club, www.ariston80.nl.  

http://www.ariston80.nl/
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2.3 Hoe gaat het op zaterdag in zijn werk 
Op zaterdag verzamelen teams op een door de teamleiders bepaalde tijd voor de wedstrijd. Bij 

uitwedstrijden verzamel je hoogstwaarschijnlijk op X of, bij een gebrek aan auto’s, op een bus-

/treinstation. Vanaf daar gaan teams gezamenlijk naar de club van de tegenstanders waar de wedstrijd 

gespeeld zal worden.  

Als er thuis gespeeld wordt, wordt er verzameld op X. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor het 

ophalen van de kleedkamersleutels van jouw team en jullie tegenstander. In de rust is jouw team 

verantwoordelijk voor het ophalen en bezorgen van thee voor de tegenstanders en jouw eigen team. 

Thee en theebekertjes kunnen worden opgehaald bij de wedstrijdtafel in het café van X waar altijd twee 

bestuursleden te vinden zijn.  

Elk Ariston-team heeft het recht om te pakken: 

- Twee stapels theebekertjes (één per team) met suikerklontjes, roerstaafjes en theezakje 

- Twee theekannen (één per team) 

Elk team is verantwoordelijk voor het zelf weer terugbrengen van de theekannen naar de wedstrijdtafel.   

3. Rechten, plichten en regels 

3.1 Rechten 
Je hebt het recht op: 

- Deelname aan trainingen en wedstrijden 

- Deelname aan Algemenen Leden Vergaderingen en hierin jouw stem uit te brengen in 

belangrijke beslissingen 

- Deelname aan door de club georganiseerde activiteiten 

- Een teamleider te worden, mits je team het daar mee eens is 

- Contact met een van de vertrouwenscontactpersonen van v.v. Ariston ’80 als je behoefte hebt 

om te praten over vertrouwelijke informatie 

Jouw team heeft het recht op: 

- Een keer in de drie jaar een nieuwe teamuitrusting (shirts, broekjes, sokken, keeperstenue, 

watertas, vlaggen, kaarten en een fluitje) 

- Inschrijving tot een officiële competitie van de KNVB 

- Een keer per jaar een nieuwe wedstrijdbal 

- Vergoeding van 25 euro voor keepershandschoenen 

- Trainingsmateriaal 

- Gebruik van het veld voor trainingen 

- Trainingspakken, mits een selectieteam 

3.2 Plichten 
Je bent verplicht tot: 

- Aanschaf van een jaarabonnement van X (€130) 
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- Betaling van de jaarlijkse contributie aan v.v. Ariston ’80 (€70) 

- Het ondertekenen van een machtigingsformulier voor doorlopende tijd, zoals aangegeven op 

het inschrijfformulier 

- Het behalen van het spelregelbewijs, mits je hier een mail van de secretaris over hebt 

ontvangen 

- Het volgen van de regels van de club 

- Het uitvoeren van je scheidsrechterstaak voor jouw team 

o Dames kunnen worden gevraagd andere taken uit te voeren bij gebrek aan de vraag 

naar scheidsrechters 

- In bezit zijn van een legale KNVB spelerspas voor het spelen van wedstrijden 

- Doorgeven van wijzigingen van persoonlijke informatie, zoals aangegeven op het 

inschrijfformulier, door de secretaris hierover te mailen 

- Het dragen van fatsoenlijke scheenbeschermers en voetbalschoenen. Voetbalschoenen met 

stalen noppen zijn verboden op onze kunstgrasvelden 

Jouw team is verplicht tot: 

- Aanwezig zijn bij wedstrijden. Als jouw team de wedstrijd niet kan spelen, moet de 

wedstrijdsecretaris en de tegenpartij benaderd worden om de wedstrijd te verplaatsen. Als dat 

niet gebeurt komt de boete van ongeveer €100 ten laste van het team. 

- Alleen spelers van v.v. Ariston ’80 bij wedstrijden gebruiken. Wanneer er niet-leden meespelen 

met wedstrijden, zullen de volgende straffen worden toegepast: 

o 1e overtreding: het team ontvangt een officiële waarschuwing 

o 2e overtreding: de teamleiders worden geschorst voor één wedstrijd 

o 3e overtreding: het team wordt uit de competitie gehaald voor het resterende deel van 

het seizoen. Voor de KNVB zelf geldt dit als eerste overtreding, als zij dit zelf 

waarnemen 

3.3 Regels 
De regels van v.v. Ariston ’80 luiden als volgt: 

- Schrijf je uit door de secretaris via email op de hoogte te brengen voor de gegeven deadline 

(31 mei voor het uitschrijven van het volgende seizoen). Indien dit niet gebeurd is, blijf je lid en 

ben je verplicht de contributie te betalen van het daaropvolgende voetbalseizoen. 

- Iedereen moet de materialen en de faciliteiten respecteren en daarnaar handelen 

Verplichtingen tot je team 

4.1 Teaminformatie 
Als je spelend lid bent van v.v. Ariston ’80 word je door de technische commissie ingedeeld in een team. 

Elk team heeft één of meer teamleiders die verantwoordelijk zijn voor de communicatie met het 

bestuur, de organisatie van de wedstrijden, het transport naar wedstrijden en de opstelling. Bij 

problemen kan je het eerst terecht bij de teamleiders. Als de teamleiders je niet kunnen helpen, staat 

het bestuur altijd klaar om je te helpen of kan je terecht bij een van de vertrouwenscontactpersonen.  
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4.2 Verplichtingen 
Je hebt de verplichting aan je team om: 

- Zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij wedstrijden. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, behoor 

je je team dit op tijd te laten weten. Teams hebben hier eigen regels over. De meest 

voorkomende limiet is een week van te voren of 24 uur van te voren.   

- Afspraken te volgen die het team heeft gemaakt met betrekking tot het wassen, de 

scheidsrechterstaken en andere taken die van toepassing zijn op jouw team 


