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VOORWOORD

Hoi,

Leuk dat je wil gaan voetballen of korfballen! Bij deze heten 
we je van harte welkom bij DAW Schaijk.

Misschien wordt er thuis weleens tegen een balletje getrapt of 
met een bal gegooid. De voetbal- en korfbalsport zijn mooie 
teamsporten en kunnen een leuke hobby zijn. Een hobby die 
al 1300 DAW-ers met elkaar delen.

In dit informatieboekje vind je alles wat je moet weten als je 
bij ons komt voetballen of korfballen. Je vindt er beknopte 
informatie over wat het voetballen en korfballen bij DAW Schaijk 
allemaal inhoudt, wat je van ons mag verwachten en wat wij van 
jou en je ouders verwachten.

Verder adviseren wij je om wekelijks onze website 
www.dawschaijk.nl in de gaten te houden, daarop staat nieuws 
en alle informatie over onze vereniging. Ook raden we jou of je 
ouders aan om onze facebook pagina DAW Schaijk te volgen.

Hopelijk veel plezier in de toekomst bij DAW Schaijk.

Succes,

Marcel van den Heuvel
Voorzitter jeugdafdeling voetbal

Francis van Beijsterveldt
Voorzitter jeugdcommissie korfbal 
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INTRODUCTIE

Op 11 september 2017 is DAW Schaijk ontstaan uit een fusie tussen de voor-
malige voetbalvereniging DAW en voormalige korfbalvereniging EMOS.

Bij onze sportvereniging kan iedereen van jong tot oud terecht om te voetbal-
len, te korfballen of om een vrijwilligersfunctie te bekleden. 

Sportvereniging DAW Schaijk is opgericht op 31 augustus 1939 en heeft op 
dit moment bijna 1300 leden. 
DAW Schaijk speelt zijn thuiswedstrijden op een volledig vernieuwd sportpark 
D’n Heuvel. We beschikken over verschillende wedstrijd- en trainingsvelden 
van zowel kunstgras als natuurgras.

De afdeling korfbal speelt van november tot maart haar zaalcompetitie, 
Sporthal de Eeght is dan onze wedstrijd- en trainingshal.

LID WORDEN

Je kunt lid worden van DAW Schaijk als je 4 jaar of ouder bent. Indien de aan-
melding binnen is voor 15 mei kan altijd worden gestart met ingang van het 
nieuwe seizoen dat start in augustus. 
Is je aanmelding binnen na 15 mei (of tijdens het volgende seizoen) dan is het 
mogelijk dat er niet direct plaats is in een geschikt team. Dat betekent dat je 
moet wachten tot er plaats komt in een bestaand team of tot het moment dat 
een nieuw team kan worden gevormd. 

Lid worden is alleen mogelijk door middel van het invullen van een aanmel-
dingsformulier. Op het moment dat je jezelf aanmeldt, wordt verwacht dat je 
ook een machtigingsformulier voor het innen van de contributie invult.

Deze formulieren kun je vinden op de website onder clubinfo, lid worden. Je 
kunt deze invullen, inscannen en opsturen naar één van de volgende adres-
sen:

Ledenadministratie voetbal: Henk Pennings, 
ledenadministratievoetbal@dawschaijk.nl.

Ledenadministratie korfbal: Mirjam van der Venne, 
ledenadministratiekorfbal@dawschaijk.nl.



Meisjes zijn natuurlijk ook van harte welkom bij de afdeling voetbal. Meisjes 
worden in het algemeen bij jongens ingedeeld. Alleen bij voldoende meisjes 
in een bepaalde leeftijdsklasse kan een meisjesteam worden gevormd.

Bij korfbal zijn jongens tot en met de D-leeftijd ook van harte welkom!

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 (AVG) van kracht. Vanaf deze datum geldt voor alle landen in de 
EU dezelfde privacywetgeving. Ook bij DAW Schaijk zorgen we 
er samen voor dat we zorgvuldig en veilig omgaan met het 
verwerken en delen van persoonsgegevens.

We hebben een privacyverklaring gemaakt. Deze 
heeft een vaste plek op onze site (onderaan). In de 
Privacyverklaring staat onder andere welke 
persoonsgegevens we verwerken en met welk 
doel, welke cookies we gebruiken op onze 
website en met welke partijen we een 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

DAW Schaijk vraagt niet actief om 
toestemming voor het maken en 
publiceren van beeldmateriaal van 
leden/kinderen onder de 16 jaar. 
 
 
 
 



In onze privacyverklaring staat dit ook (zie www.dawschaijk.nl). DAW Schaijk ziet 
het maken en publiceren van foto’s als onlosmakelijk onderdeel van het lidmaat-
schap van onze vereniging. Dit beeldmateriaal staat altijd in het teken van sport- 
en clubactiviteiten.

Heb je vragen of een verzoek omtrent de AVG? Kijk dan in de Privacyverkla-
ring wat je kan doen. Mocht er alsnog een vraag blijven liggen stuur dan een 
mail naar secretaris@dawschaijk.nl.  

GEDRAGSCODE EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Om het samenzijn en samenspel op een leuke, ordelijke en sportieve wijze 
te laten verlopen, heeft DAW Schaijk een gedragscode en een huishoudelijk 
reglement opgesteld waaraan spelers, ouders en andere aanwezigen op het 
sportpark zich dienen te houden. Beide zaken zijn terug te vinden op onze 
website www.dawschaijk.nl.

KLEDING BIJ WEDSTRIJDEN

De clubkleuren van DAW Schaijk zijn oranje, wit en blauw. We spelen in een 
oranje shirt, een witte broek/rok en blauwe kousen. De vereniging zorgt voor 
de shirts. Deze shirts worden per toerbeurt door ouders gewassen, tenzij de 
leiders van een team daar een andere oplossing voor hebben.

Voor broek/rok, kousen en schoenen moeten de leden zelf zorgen. Voor je 
broek/rok en kousen kun je terecht op onze webshop, te vinden via de link 
op de website van DAW Schaijk. Je betaalt je kleding online en haalt deze 
zelf op zaterdag op. Meer informatie over bestellen en ophalen vind je op de 
website. 

Specifiek voor voetbal
Voor de voetballers is het tijdens wedstrijden en trainingen verplicht om 
scheenbeschermers te dragen. Tijdens wedstrijden en trainingen heb je voet-
balschoenen met noppen nodig.

Specifiek voor korfbal
In Schaijk korfballen we op kunstgras. Op deze ondergrond heb je schoenen 
met noppen nodig. Als je wedstrijden gaat spelen dan kom je ook verenigin-
gen tegen waar op gras wordt gespeeld. Ook daar heb je schoenen met



       noppen nodig. We adviseren 
               je om een paar schoenen te 
             kopen waar je op allebei de 
      ondergronden mee vooruit kunt.
                Hiervoor zijn speciale korfbalschoenen, 
           maar voetbalschoenen volstaan ook. In 
        de zaal heb je gymschoenen nodig met een
      harde zool.

INDELING VOETBAL

De jeugdafdeling opgedeeld in diverse leeftijdsklassen. Dit zijn de leeftijds-
klassen die de KNVB hanteert, dat is de bond waar de afdeling voetbal van 
DAW Schaijk bij aangesloten is. 

O19-klasse: - 11 tegen 11
O17-klasse:  - 11 tegen 11
O15-klasse:  - 11 tegen 11
O13-klasse:  - 11 tegen 11
O11-klasse:  - 8 tegen 8
O9-klasse: - 6 tegen 6
O8-klasse: - 6 tegen 6
O7-klasse:  - 4 tegen 4
Kabouters: - alleen trainen

O19 staat voor onder 19 jaar, het gaat in deze klasse dus om spelers en 
speelsters van 17 en 18 jaar. MO19 staat voor meisjes en JO19 voor jongens. 
Dit geldt zo ook voor de andere leeftijdscategorieën. 

De peildatum is op 1 januari. Dit betekent dat de leeftijd die je op 1 januari 
hebt, het hele seizoen blijft gelden.

De kabouters zijn op zaterdagmorgen op een speelse manier bezig 
met een bal.

O19 t/m O13 spelen 11 tegen 11 op een groot veld. O11 t/m O7 spelen met 
minder spelers op een kleiner veld. 

O11 t/m O7 nemen in de winterperiode deel aan de zaalvoetbal competitie.



INDELING KORFBAL

De jeugdafdeling is opgedeeld in diverse leeftijdsklassen. Dit zijn de leeftijds-
klassen die de KNKV hanteert, dat is de bond waar de afdeling korfbal van 
DAW Schaijk bij aangesloten is. 

Junioren A:  16-17-18 jaar - 8 tegen 8
Aspiranten B: 14-15 jaar - 8 tegen 8
Aspiranten C: 12-13 jaar - 8 tegen 8
Pupillen D: 10-11 jaar  - 8 tegen 8
Pupillen E: 8-9 jaar - 4 tegen 4
Pupillen F: 7 jaar - 4 tegen 4
Welpen: 6 jaar - 4 tegen 4
Kangoeroes: 4-5 jaar - alleen trainen

De peildatum is op 1 januari. Dit betekent dat de leeftijd die je op 1 januari 
hebt, het hele seizoen blijft gelden.

De kangoeroes zijn op woensdagavond op een speelse manier bezig 
met een bal.

De A-B-C-D spelen op een groot veld (witte belijning). De E-F en de welpen 
spelen op een pupillenveld (rode belijning).  

TRAINEN

Iedere speler of speelster krijgt minimaal 1 maal per week de gelegenheid 
om te trainen. De hoogste teams in een leeftijdsklasse trainen twee keer per 
week. Hoeveel teams twee keer trainen, hangt af van het aantal teams in een 
leeftijdsklasse. 

We vragen spelers en speelsters een kwartier voor de training aanwezig te 
zijn. Niet eerder, want dan is er nog geen leiding op het sportpark. Na afloop 
van de training is douchen verplicht. Dit is niet alleen uit hygiënisch oogpunt, 
maar het is ook belangrijk voor het sociaal teamgebeuren. Verdere gedragre-
gels in het kleedlokaal zijn te vinden in onze gedragscode die je kunt vinden 
op de website www.dawschaijk.nl. Als je een keer niet mee kunt doen met een 
training, dan laat dat je trainers op tijd weten.



Als bij slecht weer de trainingen afgelast worden, wordt dit zo snel mogelijk 
vermeld op de website van DAW Schaijk. Dit geldt met name voor de trainin-
gen op natuurgras. 

Voor trainingskleding zorg je zelf. DAW Schaijk zorgt voor ballen en ander 
materiaal. Een lange broek is bij vorst verplicht. Als je lange haren hebt, dan 
draag je die vast tijdens het sporten en sieraden mogen niet tijdens het spor-
ten.

WEDSTRIJDEN

Elke zaterdag spelen de teams een wedstrijd. Deze wedstrijden met aan-
vangs- en vertrektijden worden aangekondigd op de website van DAW Scha-
ijk. Bij uitwedstrijden verzamelen we in de kantine van DAW Schaijk.

Als wedstrijden afgelast worden, wordt dit zo snel mogelijk vermeld op de 
website van DAW Schaijk.

Van de ouders wordt verwacht dat bij uitwedstrijden op toerbeurt wordt gere-
den. Bij voetbal volgt het rijschema via de leiders en wordt het gepubliceerd 
op de website. Bij korfbal wordt het rijschema gelijk met het wedstrijdschema 
gepubliceerd op de website. Als ouders niet kunnen rijden op het aangege-
ven tijdstip, wordt verwacht dat ze zelf met een andere ouder ruilen. Als je 
als speler/speelster niet mee kunt doen met de wedstrijd, dan is het 
belangrijk om dit op tijd aan je leiders te laten weten. 
Dit in verband met het eventueel regelen van
reservespelers.

Voor de wedstrijden heeft iedere speler/
speelster een digitale spelerskaart nodig. 
Als je wedstrijden speelt, wordt er door 
de vereniging een foto van je ge-
maakt. De vereniging zorgt ervoor 
dat je bekend bent bij de bond, 
zodat de scheidsrechter jouw 
spelerskaart kan 
controleren. 



Je kan de instellingen over wie jouw spelerskaart en foto mogen zien zelf 
wijzigen.

Bij korfbal wordt over het algemeen 3 maanden uitgetrokken om alleen te 
trainen en te oefenen om zo de spelregels onder de knie te krijgen, voordat je 
start met wedstrijden spelen.

WEDSTRIJDPROGRAMMA

Het wedstrijdschema voor alle jeugdteams wordt gepubliceerd op de website 
van DAW Schaijk. Het korfbalprogramma is ook te vinden via de KNKV-app 
en het voetbalprogramma via voetbal.nl-app. Beiden te downloaden in de 
Google Playstore en Apple Appstore.

LEIDING

Ieder team van DAW Schaijk 
heeft leiding voor de wedstrijden 

op zaterdag en/of trainers voor door 
de week. Vaak zijn dit bij de jongere 

jeugd enthousiaste ouders en/of oudere 
       jeugdspelers.



Bent u zelf ook een ouder die graag een training wil geven, of op zaterdag de 
spelers wil begeleiden, dan geef dit vooral door aan de contactpersoon voor 
de betreffende leeftijdsklasse. We zijn hier heel blij mee! En we stellen het 
zeer op prijs als je je kind regelmatig positief komt aanmoedigen.

DAW Schaijk is een grote vereniging waar naast leiders nog veel meer vrijwil-
ligersfuncties zijn. Denk daarbij aan de  sponsorcommissie, het draaien van 
bardiensten, of het helpen (organiseren) bij de verschillende activiteiten. Wil je 
ook graag iets voor onze vereniging betekenen, dan nodigen we je van harte 
uit om aan te sluiten bij het kader van DAW Schaijk.  Als jij (of iemand uit je 
omgeving) hiervoor interesse hebt, neem dan even contact met Hanny van 
Uden (vrijwilligers@dawschaijk.nl). 

CLUBBLAD

DAW Schaijk heeft een eigen clubblad, de DAW’er. Dit blad wordt 2 keer per 
jaar onder de leden verspreid. Elk gezin met één of meerdere DAW-leden 
ontvangt daarvan 1 exemplaar. Hierin staat allerlei leuke, nuttige en belangrij-
ke informatie over onze vereniging. De moeite van het lezen meer dan waard.

WEBSITE

Ook heeft DAW Schaijk een eigen website (www.dawschaijk.nl). Op deze web-
site staat allerlei algemene informatie en nieuws over de vereniging. Je vindt 
hier de gedragscode en de contributiebedragen. Ook kun je hier aankondi-
gingen van wedstrijden (incl. aanvangs- en vertrektijden), uitslagen en standen 
vinden. De website is een bezoek meer dan waard.

CONTRIBUTIE

De hoogte van de contributie is vastgesteld door de Algemene Ledenverga-
dering en afhankelijk van de groep waartoe het lid behoort. Contributie zal in 
twee halfjaarlijkse termijnen worden afgeschreven en kan uitsluitend worden 
betaald via een machtiging voor een automatische incasso. Contributiebedra-
gen zijn te vinden op de website. 



Een lid betaalt contributie voor het hele seizoen als men bij de start van het 
seizoen (1 juli) lid is van onze vereniging. Dat wil zeggen dat als je besluit om 
toch te stoppen na deze datum, je wel contributie verschuldigd bent.

Aan het einde van elk seizoen (in april) wordt aan alle jeugdleden gevraagd 
of ze willen doorgaan met voetballen of korfballen bij DAW Schaijk. Je krijgt 
hiervoor een “ja-nee formulier” met daarop een datum voor wanneer je dat 
formulier weer moet inleveren bij je leiding.

VERZEKERING

Alle leden van DAW Schaijk zijn tijdens alle activiteiten, door de vereniging 
georganiseerd, verzekerd voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid. 
Deze verzekering is een vangnet als je eigen verzekering de schade niet dekt.
Dit geldt ook voor en na alle door DAW Schaijk georganiseerde activiteiten. 
Je dient dan wel de kortste weg van en naar die bepaalde activiteit te nemen. 
Dit geldt ook als je meerijdt met medespelers of ouders. 
Mocht er onverhoopt iets gebeuren, geef dit dan zo snel mogelijk door aan 
de penningmeester van DAW Schaijk via penningmeester@dawschaijk.nl.

VERTROUWENSPERSONEN

DAW Schaijk heeft twee vertrouwenspersonen binnen de vereniging. Dit zijn:

Ton van den Hoogen tonvcpdawschaijk@hotmail.com
Femke Peters  femkevcpdawschaijk@hotmail.com

Een vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leden, ouders of vrijwilligers 
die te maken hebben met ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon luis-
tert en doet niets zonder overleg over wat de beste oplossing is. Een vertrou-
wenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.  

EN WAT NOG MEER

DAW Schaijk organiseert ook verschillende nevenactiviteiten. 
Sommige activiteiten zijn bedoeld om geld in het laatje te 
brengen en andere activiteiten zijn bedoeld als ontspanning.



Leuke activiteiten zijn bijvoorbeeld het grote Sinterklaasfeest in december, de 
korfbal- en voetbalkampen en de slotdag voor alle jeugd. Verder doen we met 
de jongere jeugd als vereniging mee aan de Grote Clubactie en we houden 
jaarlijks een eieractie.

Voor de oudere jeugd gaat het om het draaien van bardiensten en het fluiten 
van jeugdwedstrijden en bij de afdeling korfbal om het draaien van zaalwacht 
(tijd en stand bijhouden). Je hoort via je leiders waaraan jij mee kunt doen en/
of wat er van je verwacht wordt.

DAW Schaijk heeft ook een supportersvereniging. Zij ondersteunen de vereni-
ging financieel en organiseren diverse activiteiten. Je kunt lid worden van de 
supportersvereniging door een mail te sturen naar supportersvereniging
@dawschaijk.nl. Meer informatie vind je ook op de website.



ALGEMENE INFORMATIE

• Adres sportpark D’n Heuvel: Bossestraat 56
  5374 HV  Schaijk

• Postadres: Postbus 43
  5374 ZG  Schaijk

• Telefoonnummer clubhuis: 0486 461354

• Website:  www.dawschaijk.nl

• E-mail algemeen: info@dawschaijk.nl

• E-mail voetbal jeugd: jeugdvoetbal@dawschaijk.nl

• E-mail korfbaljeugd: jeugdkorfbal@dawschaijk.nl 

• Facebook https://facebook.com/schaijkdawschaijk 


