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INTRODUCTIE  EN REGLEMENT 
 

VOETBALLISSE 
 
WELKOM 
Wij heten je van harte welkom  bij voetbalclub VoetbalLisse. Wij hopen dat je je binnen korte tijd thuis zult 
voelen bij onze club. Om je een klein beetje wegwijs te maken hebben wij deze flyer samengesteld met allerlei 
nuttige informatie voor jou en je ouders.. 
Wij wensen je veel voetbalplezier en een fijne tijd bij onze voetbalclub VoetbalLisse. 
 
DOELSTELLING 
Wij willen graag kinderen in de leeftijd van  6 tot en met 12 jaar (basisschool) op een gezonde en vooral 
respectvolle manier kennis laten maken met het voetballen. Het algemeen spelplezier staat altijd voorop. Dit 
willen wij ondermeer bereiken door middel van: 

- conditie- en/of balvaardigheidstraining 
- samenspel 
- onderlinge wedstrijden 
- (eventueel) toernooien 

 
Steeds zullen de volgende uitgangspunten gelden: 

- sportief, eerlijk en gezond voetballen 
- geen selectievoetbal -wij gaan uit van vriendenteams- 
- geen voetbal in georganiseerde competities 
- nooit op zondag activiteiten 

 
 
DOELGROEP 
Wij kunnen op dit moment aan de slag met 2 leeftijdsgroepen: 

- leeftijd 6 tot 9 jaar (groep 3/4/5)  
- leeftijd 9 tot 12 jaar (groep 6/7/8) 

 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en/of afmeldingen kunnen wij de groepen splitsen en/of bij elkaar 
voegen. Op termijn kan het zijn dat wij meerdere groepen zullen trainen. 
 
AANMELDEN 
Middels het het inschrijfformulier kunt u uw zoon/dochter aanmelden bij VoetbalLisse. Dit inschrijfformulier 
moet volledig worden ingevuld en op het volgende adres worden ingeleverd: 
 
Margriet Scheurwater 
Oranjelaan 22 
2161 KE Lisse 
0252-411198 
 
Na de betaling van de contributie (30 euro per seizoen)  is de deelnemer definitief ingeschreven. 
 
Iedereen die zich daarna wil opgeven kan een inschrijfformulier opvragen op voetballisse@gmail.com. 
Indien mogelijk zal de deelnemer per direct mee kunnen voetballen.  
Indien er geen plaats meer is in de bestaande teams zullen wij -in overleg!- besluiten of er eventueel een nieuw 
team wordt opgericht. 
 
Als je interesse hebt om deel te nemen mag je in 2x kijken (en meedoen) op de zaterdagochtend. Als je daarna 
verder wil kan je via bijgevoegd inschrijfformulier definitief lid worden. 
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OPZEGGEN 
Opzeggen per e.mail: voetballisse@gmail.com 
 
In verband met door ons te maken en reeds gemaakte kosten kunnen wij het resterende contributiebedrag niet 
retour storten.  
 
SPEELDAGEN 
Speeldagen op zaterdagochtend, groep 3/4/5 van 9:30 tot 11:00 uur, groep 6/7/8 van 11:00 tot 12:30 uur. Per 
groep anderhalf uur training. 
Per keer ongeveer 45 minuten training en aansluitend 45 minuten onderlinge wedstrijden waarbij het getrainde 
onderdeel centraal zal staan. 
 
We trainen op het veld van de IJsclub in Lisse. (Randmeerstraat). 
 
In de wintermaanden trainen we een aantal keer op vrijdagavond in de sportzaal van de Waterkanten. 
 
KLEDING / TENUE 
Wij hebben (vooralsnog) geen tenue en/of specifieke kledingeisen. 
Wij verwachten van de deelnemers: 

- (voetbal)schoenen 
- korte sportbroek 
- gemakkelijk zittend T-shirt 

 
LEIDING 
Wij werken met een aantal niet gekwalificeerde trainers en begeleiders. Het werk geschied geheel vrijwillig en er 
wordt geen vergoeding gegeven. Per training zullen er minimaal 3 leidinggevenden/trainers aanwezig zijn. Van 
de deelnemers wordt verwacht dat hier onvoorwaardelijk naar wordt geluisterd. 
 
INFORMATIEVOORZIENING 
Alle deelnemers worden per e.mail op de hoogte gehouden van de trainingsdata en overige informatie. 
Informatie over trainingsdata is ook te vinden op de website. 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
Wij wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid aan kleding en/of persoonlijke eigendommen, in wat voor vorm 
dan ook, af.  
Wij wijzen iedere aansprakelijkheid  in geval van persoonlijk letsel en/of de gevolgen hiervan af. 
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AANMELDINGSFORMULIER  
VOETBALLISSE 

 
 
Ondergetekende verklaard hierbij dat hij/zij kennis heeft genomen van het reglement van VoetbalLisse,  
dd. 21-12-2018, en geeft hierbij hun zoon/dochter op als deelnemer van VoetbalLisse. 
 
 
GEGEVENS DEELNEMER 
 
ROEPNAAM : ________________________________________ 
 
ACHTERNAAM : ________________________________________ 
 
ADRES : ________________________________________ 
 
PC + WOONPLAATS : ______________________ 
 
TELEFOON : ______________________ 
 
GEB. DATUM : ______________________ 
 
E.MAILADRES : ______________________ 
 
 
 
GEGEVENS OUDER(S) 
 
ROEPNAAM :  ________________________________________ 
 
VOORNA(A)M(EN) : ________________________________________ 
 
ACHTERNAAM : ________________________________________ 
 
E.MAILADRES : _______________________ 
 
 
 
 
HANDTEKENING :   
OUDER(S) 
 
 
 
 
 


