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NOORDPOOL-U.F.C.
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9981 JZ Uithuizen
Tel. 0595 – 433766
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Van harte welkom.
Het is ons een genoegen om jou te mogen begroeten als lid en we hopen dat jij er ook veel plezier
aan zult beleven. Hieronder enige beknopte informatie, wat betreft de vereniging.
Noordpool-U.F.C. telt ruim 500 leden, waarvan er circa 360 het voetbal actief beoefenen. Voor wat
betreft het veldvoetbal, speelt het grootste gedeelte van de leden in de zaterdagcompetitie van de
KNVB. We hebben op dit moment op de zaterdag drie seniorenelftallen, plus alle jeugdteams (JO19
t/m JO15 junioren en JO13 t/m JO7 pupillen), meisjesteams (JO17 t/m JO13) en ‘Kabouters’ (4- en
5-jarigen). De ‘Kabouters’ spelen niet in competitieverband. Op de zondag is er ook een
seniorenelftal (recreatief) in competitieverband actief.
Behalve het voetbal, organiseert de vereniging diverse activiteiten voor hun leden, donateurs,
vrijwilligers en supporters. Onze activiteitencommissie speelt hierin een belangrijke rol.
Enkele belangrijke contactpersonen:
JEUGDVOETBAL
Nanco Bos
Hoofdstraat West 56
9981 AE Uithuizen
Tel. 06-25181983
E-mail:
penningmeester@noordpool-ufc.nl

VELDVOETBAL SENIOREN
(Veld- en zaalvoetbal)
Geert-Jan Zijlstra
Oosterstationsstraat 6
9981 CE Uithuizen
Tel. 0595-432815
E-mail:
veldvoetbal@noordpool-ufc.nl

SECRETARIAAT
Celine Vogelvanger
Ripperdadrift 146
9981 LK Uithuizen
Tel. 06-30383403
E-mail:
secretaris@noordpool-ufc.nl

LEDENADMINISTRATIE
Nanco Bos
Hoofdstraat West 56
9981 AE Uithuizen
Tel. 06-25181983
E-mail:
leden@noordpool-ufc.nl

CONTRIBUTIE :
De contributie bedraagt :

VELD
VELD
VELD
VELD
VELD
VELD
ZAAL
ZAAL

18 jaar en ouder
14 t/m 17 jaar
8 t/m 13 jaar
5 t/m 7 jaar
+ ZAAL 18 jaar en ouder
+ ZAAL 15 t/m 17 jaar
18 jaar en ouder
15 t/m 17 jaar

€
€
€
€
€
€
€
€

176,00
120,00
92,00
70,00
210,00
146,00
126,00
82,00

per
per
per
per
per
Per
per
Per

seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen
seizoen

Ingaande 01-01-2017

Peildatum is 1 juli van ieder jaar. De contributie dient per vooruitbetaling worden gedaan, en wordt
geïnd in twee termijnen, te weten in juli en januari .
Hiervoor ontvangt u van de vereniging een rekening.
AFMELDEN LIDMAATSCHAP:
Afmelden dient te gebeuren vóór 31 mei van ieder voetbalseizoen en dit dient per e-mail te
gebeuren bij de ledenadministratie.
Nanco Bos
Hoofdstraat West 56
9981 AE Uithuizen
Tel. 0595-431453
E-mail: leden@noordpool-ufc.nl
Let wel; indien deze datum wordt overschreden, ben je conform de statuten weer voor het
gehele volgende seizoen contributieplichtig.
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AANMELDEN LIDMAATSCHAP:
Aanmelden als lid van onze vereniging is altijd mogelijk. Daarvoor moeten we wel de KNVB-regels
hanteren. Je kunt je aanmelden via onze de website: www.noordpool-ufc.nl
OVERSCHRIJVING:
Wil je onze vereniging verlaten om bij een andere vereniging te gaan voetballen dan moet jij je
melden bij je nieuwe vereniging, zij dienen dan een digitaal overschrijvingsverzoek in bij onze club.
Kom je van een andere vereniging en wil je graag bij onze vereniging voetballen, dat kan.
Vul het aanmeldingsformulier onder “lid worden” in op onze website.
NA AANMELDING ALS LID
Na het aanmelden als lid van onze vereniging krijgt u van de betreffende coördinator
z.s.m. informatie over teamindeling, trainingstijden, trainers en leiders.
Verdere informatie kun je vinden op ons website www.noordpool-ufc.nl.
VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN :
Voor het vervoer naar uitwedstrijden is de leider van het elftal verantwoordelijk.
Voor de jeugdteams wordt een vervoerschema gemaakt die aan het begin van de competitie wordt
uitgereikt. Van de ouders van de jeugdleden wordt verwacht dat zij beschikbaar zijn om een aantal
keren te rijden naar uitwedstrijden van het team van hun zoon of dochter. Na vaststelling van het
vervoersschema dienen de ouders, bij verhindering zelf voor vervanging te zorgen.
Er wordt geen reisgeld betaald voor het vervoer.
Informatie
De vereniging is aangesloten bij de KNVB
Het lidmaatschap loopt van 1 juni t/m 31 mei
Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap betekent wel contributieplichtig voor het hele
jaar.
Als lid van de KNVB bent u of is uw kind aanvullend verzekerd tijdens wedstrijden en
vervoer van- en naar uitwedstrijden d.w.z. dat eerst uw eigen verzekering wordt
aangesproken en vervolgens de verzekering van de KNVB.
Straffen en boetes die door de KNVB aan spelers worden opgelegd zijn voor rekening van
de betreffende speler.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de ledenadministratie en/of het (jeugd)bestuur. De
adressen staan in ons clubblad of op internet via de site www.noordpool-ufc.nl
De leiders van een elftal/team staan met naam en telefoonnummer in ons clubblad en op
de website: www.noordpool-ufc.nl. Hebt u vragen of problemen kunt u altijd bij hun
terecht.
Het voetbalprogramma wordt gepubliceerd op onze website. Daarop zijn ook de
afgelastingen, aanvangtijd en de vertrektijd vermeld.
Afgelastingen
Als een wedstrijd wordt afgelast is dit meestal zaterdagmorgen vanaf 08.00 uur bekend.
Mededelingen over die afgelastingen worden vanaf dat tijdstip weergegeven via onze
website www.noordpool-ufc.nl
Kleding
Het wedstrijdtenue is een geel/zwart (verticaal) gestreept shirt, zwarte broek en zwarte
kousen. De wedstrijdkleding wordt door de club beschikbaar gesteld, het betreft
sponsorkleding.
De thuiswedstrijden worden gespeeld op gras of kunstgras. Op kunstgras kan met
gewone voetbalschoenen worden gespeeld. Wij adviseren u om geen voetbalschoenen
met metalen noppen aan te schaffen.
Scheenbeschermers zijn tijdens wedstrijden en trainingen verplicht gesteld door de KNVB.
Alleen in de winter bestaat er de mogelijkheid dat er door de veldteams in de zaal wordt
getraind. Dan dienen sportschoenen zonder zwarte zolen te worden gebruikt.
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VOOR DE JEUGDSPELERS EN DE OUDERS
Afzeggen
We gaan ervan uit dat u of uw kind altijd aanwezig is bij een training of wedstrijd.
Afzeggen voor een training doet u bij de betreffende trainer en afzeggen voor een
wedstrijd bij de leider. Doe dat wel tijdig. Voor wedstrijden altijd vóór vrijdagmiddag
18.00 uur.
Douchen
We vinden het uit hygiënisch oogpunt noodzakelijk dat er wordt gedoucht na trainingen
en wedstrijden.
Zorg dus voor een handdoek, zeep, droog ondergoed en badslippers.
Rol van de ouder
Toon belangstelling voor de sport van uw kind.
Wees niet te enthousiast bij het aanmoedigen.
Heeft uw kind problemen, meld dit direct bij de leider of het jeugdbestuur.
Zijn er medische of andere achtergronden, vertel ons dat zodat we, indien noodzakelijk,
daarmee rekening kunnen houden.
Het jeugdbestuur is van mening dat studie voor het voetbal gaat. Maar bedenk wel dat 1x
trainen per week mogelijk moet zijn.
Jaarlijkse verloting
Elk jaar houdt Noordpool–U.F.C. een verloting. In de maand oktober krijgt elk jeugdlid
een boekje met loten van hun leider (max. 1 boekje per gezin). Er wordt verwacht dat
deze loten worden verkocht voor € 0,50 cent per lot. Het geld moet worden ingeleverd bij
de leider van wie ze de loten hebben ontvangen. Er kunnen geen onverkochte loten weer
worden ingeleverd. Dus, al verkoop je de loten niet, dan ben je wel verplicht om de
onverkochte loten zelf te betalen.
VRIJWILLIGERSWERK
Naast de actieve leden hebben we ook een groot aantal vrijwilligers nodig! Zij zijn onmisbaar binnen
de vereniging. Denk bij het vrijwilligerswerk o.a. aan het speelklaar maken van de velden, het
onderhoud op het sportpark, allerlei schoonmaakwerkzaamheden (kleedkamers en kantine) en het
exploiteren en bemannen van de kantine in ons clubhuis Arctis. Uiteraard moeten ook alle teams
worden voorzien van trainers en leiders.
We verwachten van seniorenleden en de (groot)ouders van jeugdleden dat zij als
vrijwilliger binnen onze vereniging actief willen zijn. U kunt zich aanmelden bij het
secretariaat voor één of meerdere vrijwilligerstaken.
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