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Beste sportvriend,
Jij hebt interesse getoond in de sportvereniging S.D.Z.Z. in Zevenaar. Vandaar dat wij je deze informatiemap
aanbieden.

Wat is het doel van deze informatiemap


meer te weten te komen over de sportvereniging S.D.Z.Z.



je de mogelijkheid te geven je in te schrijven als lid



de mogelijkheden aan te bieden om informatie op te vragen



je het bewaarnummer van dit lopende seizoen aan te bieden

Waar kun je informatie halen


bij de Jeugdsecretaris, te bereiken via e-mail jeugdsecretaris@sdzz.nl of bij
de Seniorensecretaris, ter bereiken via e-mail senioren@sdzz.nl



Onze website www.sdzz.nl , hier kunt u allerlei informatie vinden over o.a. de teams, het
wedstrijdprogramma en activiteiten. Ook eventuele afgelastingen zullen, zodra deze bekend zijn,
hierop worden vermeld



Clubblad “de Stem”

Heb je interesse, wat moet je dan doen


als jeugdspeler (t/m 18 jaar) contact opnemen met de jeugdsecretaris via de e-mail.



als seniorspeler (vanaf 19 jaar) contact opnemen met de seniorensecretaris via de e-mail.



Inschrijfformulier invullen, ondertekenen en afgeven bij je trainer/leider of sturen naar
S.D.Z.Z., postbus 84, 6900 AB Zevenaar

Graag zien we je als nieuw lid tegemoet.
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S.D.Z.Z. Info bulletin
De voetbalvereniging Samenspel Doet Zegevieren Zevenaar is in 1957 opgericht. De clubkleuren zijn groen
(shirt) wit (broek en kousen). S.D.Z.Z. heeft de beschikking over een eigen sportpark dat pal naast de A12 is
gelegen. Het sportpark bestaat uit een schitterend clubgebouw, 7 kleedkamers, een verlicht trainingsveld
en 3 speelvelden, waarvan er ook twee kan worden verlicht.
De jeugdafdeling
De jeugdafdeling van S.D.Z.Z. bestaat momenteel uit ongeveer 120 spelers, die voetballen in verschillende
leeftijdscategorieën:
 De Junioren
(14-16 jaar)
spelen op een heel veld, de wedstrijden duren 2 x 35 minuten
 De Pupillen
(10-12 jaar)
spelen op een heel veld, de wedstrijden duren 2 x 30 minuten
 De Pupillen
( 8-10 jaar)
spelen op een half veld, de wedstrijden duren 2 x 25 minuten
 De Pupillen
( 6-8 jaar)
spelen op een half veld, de wedstrijden duren 2 x 20 minuten
 De Mini's
( 5-6 jaar)
spelen op een veld van 40 x 20 meter, met speciale doeltjes
ca. 2 x 20 minuten
 De Toekomst
( 4-5 jaar)
spelinstuif
Wekelijks is er de mogelijkheid om zonder enige verplichting voor 4-en 5-jarigen op een speelse manier
kennis te maken met de voetbalsport, dit is “de Toekomst” van S.D.Z.Z.
Training
Afhankelijk van het team waarin men speelt wordt er 1 of 2 maal per week getraind. De E-, F- Pupillen,
mini's en de Toekomst, trainen tijdens de winterperiode van december tot en met januari / februari in de
zaal. De overige teams blijven tijdens de winterperiode op het veld trainen.
Binnen de jeugdafdeling zijn naast de vele enthousiaste jeugdleiders en jeugdtrainers ook een aantal
gediplomeerde jeugdtrainers en jeugdcoördinator werkzaam, die tezamen met de Jeugdcommissie en de
Technische Commissie er op toe zien dat het jeugdbeleidsplan wordt nageleefd.
Competitie/toernooien
 De junioren spelen een competitie van ca. 20 of 22 wedstrijden. Deze wedstrijden vinden meestal
's middags plaats.


De pupillen spelen 3 competities, te weten:
 najaarscompetitie (10 wedstrijden);
 zaalcompetitie (8 wedstrijden verdeeld over 4 zaterdagen in 3 maanden);
 voorjaarscompetitie (10 wedstrijden).

De wedstrijden van de voorjaar- en najaarscompetitie worden altijd in de ochtenduren gespeeld.
De zaalwedstrijden kunnen ook 's middags zijn vastgesteld. Tijdens de wedstrijden worden er door de
vereniging tenues beschikbaar gesteld. Voor scheenbeschermers en voetbalschoenen dienen de spelers zelf
te zorgen.
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Ook wordt er getracht om met de juniorenteams het voetbalseizoen af te sluiten met een meerdaags
(buitenlands) voetbaltoernooi. We zijn hierbij natuurlijk afhankelijk van het aanbod van betaalbare trips.
Daarnaast moet er binnen het team ook voldoende belangstelling zijn om hieraan deel te nemen.
De C, B en A jeugd neemt meestal deel aan toernooien buiten SDZZ.
Toernooien georganiseerd door SDZZ zijn meestal voor de E, F en D jeugd.
Activiteiten
Naast het voetballen heeft S.D.Z.Z. haar jeugd nog veel meer te bieden. Een aantal jaarlijks terugkerende
activiteiten zijn o.a.:
 voetbalinstuif tijdens de herfstvakantie
 sinterklaasfeest
 zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie
 feestmiddag in januari
 penaltybokaal van Zevenaar
 pupillenkamp in juni
In het verleden zijn wij er regelmatig in geslaagd tegen gereduceerde prijzen wedstrijden te bezoeken van
betaalde voetbalclubs en het Nederlands elftal. Zoals wedstrijden van onder andere de Graafschap, Vitesse,
Ajax, enz. Tevens worden wij ieder jaar uitgenodigd door de Graafschap om met een pupillenteam een deel
van de vlaggenparade te verzorgen.
Pupil van de Week
Tijdens de thuiswedstrijden van ons 1e elftal wordt altijd een jeugdspeler gevraagd om als
“pupil van de week” op te treden. De pupil van de week maakt de gehele voorbereiding van het eerste
elftal mee en mag de aftrap nemen. Tevens ontvangt de “pupil van de week” een aandenken aan deze dag
en een leren voetbal met daarop alle handtekeningen van de spelers. Voordat pupillen overgaan naar
junioren, wordt getracht dat iedere pupil een keer in aanmerking is gekomen voor de “pupil van de week”.
Nieuw lid
Potentiële nieuwe leden worden in de gelegenheid gesteld zonder enige verplichting drie trainingen mee te
doen. Indien men besluit lid te worden, kan men in aanmerking komen voor een gratis trainingspak van
S.D.Z.Z. bij een minimaal lidmaatschap van 1 jaar. Tevens krijgt een lid van S.D.Z.Z., die zelf een nieuw lid
aanbrengt, een lederen voetbal aangeboden. Wij streven ernaar dat de contributie betaalbaar blijft, omdat
wij van mening zijn dat een ieder in de gelegenheid moet worden gesteld om lid te worden van S.D.Z.Z.
Vragen
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met:
Wim Jalink
: telefoonnummer 0316-842658/06-43266829 of
Gerard Kelderman : telefoonnummer 0316-333001
Wij gaan er van uit dat u met deze “S.D.Z.Z. Info bulletin” meer informatie heeft gekregen over de
voetbalvereniging S.D.Z.Z. in het algemeen en de jeugdafdeling in het bijzonder.
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LEDENADMINISTRATIE S.D.Z.Z.
Postbus 84
6900 AB Zevenaar
Tel. 0316 -34 25 95
E-mail: ledenadministratie@sdzz.nl
Rabobank Zevenaar
Bankrekening IBAN: NL65RABO 037.48.35.306
.

INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE JEUGD-LEDEN
Datum:
Soort lid
Geslacht

senior
man

junior
vrouw

pupil

toekomst

niet spelend

Onderstaande gegevens worden in het leden- / contributiebestand opgenomen. De gegevens zullen strikt
vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, anders dan voor het opstellen van
teamlijsten en opgave voor het K.N.V.B.-lidmaatschap.
Algemene gegevens
Naam en Roepnaam

: _____________________________________________________

Adres

: _____________________________________________________

Postcode en woonplaats

: _____________________________________________________

Telefoon/ Mobiel nummer : _____________________________________________________
Nationaliteit

: _____________________________________________________

Geboortedatum

: _____________________________________________________

Geboorteplaats/land

: _____________________________________________________

E-mail adres

: _____________________________________________________

Heeft uw kind al eens voor een andere vereniging gespeeld

ja

nee

Zo ja, voor welke vereniging?___________________________ te _________________________
Wanneer heeft hij/zij voor het laatst voor deze vereniging gespeeld Seizoen:
(overschrijvingsformulier toevoegen)
Nummer identiteitsbewijs : _____________________________ Paspoort / rijbewijs / identiteitskaart*
*Doorhalen wat niet van toepassing is
Pasfoto bijgesloten

: Ja / Nee
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Het lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één seizoen (01-07 t/m 30/06) en wordt zonder tussentijdse
opzegging steeds met een seizoen verlengd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 01-07 van het
lopende seizoen bij de secretaris. Bij tussentijds opzeggen is men voor het hele lopende seizoen contributie
verplicht.
Contributie
De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan met een automatisch incasso en bedraagt op dit
moment:
Pupillen (F,E en D)
€ 7,50 per maand
Junioren (C,B en A)
€ 8,50 per maand
Tussentijdse contributiewijzigingen worden in de algemene ledenvergadering bepaald. De agenda wordt
twee weken voor aanvang van de vergadering naar alle stemgerechtigde leden gestuurd.
Bij contributie achterstand zal de speler niet worden opgesteld totdat de achterstand is voldaan.
Kleding
De spelende leden dienen zich bij officiële wedstrijden te kleden in het door de vereniging voorgeschreven
tenue, te weten:




Groen shirt (wordt door de vereniging ter beschikking gesteld)
Witte sportbroek (zelf aanschaffen, indien niet beschikbaar gesteld)
Witte sportkousen (zelf aanschaffen, indien niet beschikbaar gesteld)

Als nieuw jeugdlid kunt U in aanmerking komen voor een gratis trainingspak van de vereniging, zie
onderstaande voorwaarden. Geef uw keuze hieronder aan.
Ja, ik wil in aanmerking komen voor een gratis trainingspak en blijf minimaal 1 jaar lid van de club.
Maat*

104
S

116
M

128
L

140
XL

152
XXL

164

*kruis de juiste maat aan
Nee, ik wil niet in aanmerking komen voor een gratis trainingspak
Ondergetekende verklaart hierbij de bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te
gaan met de genoemde punten betreffende het lidmaatschap.
Handtekening:*

*(bij jeugdleden ouders / verzorgers ondertekenen)
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MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan S.D.Z.Z. om van zijn / haar genoemde
giro / bank rekening bedragen af te schrijven wegens contributie.
Bankrekening IBAN

: _____________________________________________

Naam bank

: _____________________________________________

Naam en voorletters : _____________________________________________
Adres

: _____________________________________________

Postcode en Plaats

: _____________________________________________

Ingangsdatum

: _____________________________________________

Datum

: ____________________

Handtekening: ____________________________
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