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INLEIDING 

 

Of u nu nieuw lid bent, geïnteresseerd bent in onze vereniging of al jarenlang bij onze vereniging 
mee loopt: we zijn allemaal wel eens op zoek naar meer informatie.  

Als nieuw lid, moet u waarschijnlijk de wegen en lijnen binnen de vereniging nog leren kennen. 
Dan is deze wegwijzer een leidraad die u daarbij helpt. Wij hopen dat u zich met deze wegwijzer 
in de hand makkelijk door de vereniging kunt bewegen zodat u zich snel thuis voelt binnen WVF. 

Wij als bestuur hopen dat u deze wegwijzer als een welkome handreiking van informatie 
beschouwt. Verdere informatie kunt u vinden op onze website, of onze social media (Twitter en 
Facebook). Mocht u aanvullende vragen hebben, schroom dan niet om één van de bestuursleden 
aan te spreken. Mailen kan ook: secretaris@wvf.nl. Ook aanvullingen op de informatie in deze 
wegwijzer zijn van harte welkom. 

Het bestuur van WVF 

mailto:secretaris@wvf.nl
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VOETBALVERENIGING WVF 

Algemene informatie 

WVF is een voetbalvereniging met een totaal van ruim 1.000 spelende leden en ruim 300 
vrijwilligers. De zaterdagvereniging met een rijke historie is op 1 juni 1937 door een vijftal 
jongens van 12 en 13 jaar opgericht onder de naam Quick. De Koninklijke Nederlandse Voetbal 
Bond stelde in 1941 echter de eis dat de naam moest worden veranderd. De keuze viel op WVF, 
de initialen van de buurtschappen Westenholte, Voorst en Frankhuis. 

Tenue 

Het tenue van de leden draagt de kleuren blauw en wit. WVF speelt in een blauw shirt, een witte 
broek en blauwe kousen. De kleding wordt beschikbaar gesteld door de vereniging. Spelers 
hoeven dus niet zelf broek, shirt en kousen aan te schaffen. Deze worden hen in bruikleen 
gesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSONEN BINNEN WVF 

WVF kent naast het algemeen bestuur verschillende commissies: jeugdcommissie, 
kantinecommissie, actiecommissie, vrijwilligerscommissie, tuchtcommissie, sponsorcommissie, 
materialencommissie, etc. Daarnaast kent WVF vertrouwenspersonen. Een actueel overzicht van 
alle contactpersonen is hier te vinden. 

  

https://www.wvf.nl/organisatie/contactpersonen
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HET SPORTCOMPLEX DE WEIDE STEEN 

 

Het sportcomplex van voetbalvereniging WVF beslaat maar liefst een oppervlakte van 3,72 
hectare. Op het complex vindt u vier speelvelden, waarvan drie met kunstgras die tevens dienst 
doen als trainingsveld en een pupillenveld. Alle velden zijn van lichtmasten voorzien. Verder 
kent het complex een terras, het clubhuis annex kantine met een gezellige bar, keuken en 
bijkeuken, dames- en herentoiletten, dertien kleedkamers voor spelers, twee kleedkamers voor 
scheidsrechters, een massageruimte, een berging voor veldartikelen, een bestuurskamer, een 
commissiekamer en een tribune waaronder zich twee van de dertien kleedkamers bevinden.  
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VOETBALLEN BIJ WVF 

 

Kidsleague 

In september 2010 is WVF gestart met de Kidsleague op vrijdagavond. Dit is een interne 
competitie, georganiseerd door WVF in samenwerking met betrokken ouders. De 5 en 6 jarigen 
vormen categorie 1 en de 7 en 8 jarigen vormen categorie 2. Meer informatie is hier te vinden. 

Jeugd 

Jeugdelftallen worden allereerst met twee letters aangeduid: JO (“Jongens Onder”) of MO 
(“Meisjes Onder”). Daarna volgt een cijfer volgt dat de leeftijdscategorie weergeeft. Tot slot volgt 
een cijfer dat de hoogte van het team weergeeft. Als voorbeeld: MO13-1 is het eerste elftal voor 
meisjes onder 13 en JO17-4 is het vierde elftal voor jongens onder 17. 

Elke JO-categorie heeft ten minste één standaardelftal, ook wel selectie genoemd. Daarvoor 
worden, per elftal, voorafgaand aan het seizoen de veertien à vijftien meest getalenteerde 
spelers geselecteerd. Selectie brengt een aantal consequenties met zich mee. Van de 
geselecteerde spelers verwacht WVF dat zij twee keer per week trainen. Bij een tijdelijke of 
definitieve terugval kan de trainer van het selectie-elftal besluiten een speler lager te plaatsen. 
Door zich bij een lager team in de kijker te spelen, kan hij of zij zich weer omhoog werken. Niet-
standaard elftallen worden namelijk regelmatig in de gaten gehouden op zoek naar 
getalenteerde spelers. Naast de reguliere competitiewedstrijden worden er oefenwedstrijden en 
toernooien georganiseerd.  

Senioren 

Na 18 jaar kunnen jeugdleden de overstap naar de senioren maken. Zij kiezen dan om te gaan 
voor één van de selectie-elftallen of voor lagere teams. Selectie gebeurt op basis van talent en 
aan het seizoen gaat grondige voorbereiding vooraf. Lagere teams hebben die voorbereiding niet 
en bij hen zullen de wedstrijden een gemoedelijker karakter hebben. Veelal wordt dan ook maar 
één keer in de week getraind, terwijl selectie-elftallen minimaal twee keer per week aantreden. 

  

https://www.wvf.nl/haed-kidsleague/f-league
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INFORMATIEVOORZIENING WVF 

 

Website 

Nieuwsberichten worden via de website www.wvf.nl gedeeld.  

Social Media 

WVF is actief op Twitter en Facebook. 

E-mail 

Nieuwsberichten kunnen ook via e-mail gedeeld worden. 

Meer info  

Bij de keuken in de kantine, onder de trap en in de hal zijn prikborden te vinden waar veelal 
activiteiten worden aangekondigd. Daarnaast worden er via televisieschermen uitslagen en 
standen, alsook nieuwsberichten gedeeld.  

 

  

http://www.wvf.nl/
https://twitter.com/vvwvf
https://www.facebook.com/voetbalverenigingwvf/
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CONTRIBUTIE 

 

Bankrekening t.b.v. contributie: ING-bank: NL63 INGB 0000 9681 10 

Het actuele overzicht van contributiebijdrages kunt u hier vinden. 

De contributie wordt automatisch vooraf geïncasseerd in de volgende maanden: 

juli, oktober, januari en april 

Lid word je voor een heel seizoen, wat betekent dat je ook voor een heel seizoen contributie 
betaalt. Bij achterstanden in de contributie zal de ledenadministrateur op de hoogte worden 
gebracht. Er kunnen dan problemen ontstaan bij het overschrijven naar andere verenigingen. Bij 
het door de vereniging beschikbaar gestelde  tenue zijn  keeperhandschoenen  niet bij 
inbegrepen, deze dient u zelf aanschaffen. 

Korting contributie: 

Indien een gezin uit 3 of meer spelende leden (allen wonend op hetzelfde woonadres) bestaat, 
kan voor het jongste kind 50% restitutie worden aangevraagd. 

Er geldt een aantal voorwaarden: 

– De leden dienen op hetzelfde woonadres ingeschreven te staan; 
– De contributie moet volledig betaald zijn; 
– De contributie van het jongste gezinslid kan worden gerestitueerd; 
– De restitutie moet aangevraagd worden door middel van een declaratieformulier. 

Dit formulier is te vinden op de website van WVF. Denk aan de uiterste inleverdatum van het 
declaratieformulier. Voor een goede indeling van teams en contributie inning is het belangrijk 
om de ledenadministratie up to date te houden. Het is dan ook belangrijk alle mutaties tijdig 
door te geven. 

Meer informatie 

Declaraties alleen door het invullen van het declaratieformulier met eventuele (kassabonnen) 
naar het e-mailadres van de penningmeester of inleveren bij WVF. 

 

  

https://www.wvf.nl/lidmaatschap/informatie-algemeen
https://www.wvf.nl/bestanden/wvf_voetbal_westenholte_Declaratieformulier_WVF.pdf
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LID WORDEN EN . . . VRIJWILLIGER ZIJN 

 

U kunt lid worden van WVF. Dit kan als vrijwilliger, maar uiteraard ook als voetballer. Binnen 
WVF voetballen senioren, junioren en pupillen op vrijdag en zaterdag in teamverband. Plezier en 
prestatie gaan hierbij hand in hand. Voor het aanmelden kunt u terecht op de website van WVF, 
bij het aanmeldingsformulier voor leden. Voor meer informatie kunt u mailen naar 
ledenadministratie@wvf.nl. 

Om WVF als vereniging te laten functioneren zijn veel vrijwilligers nodig. WVF is een 
verzameling van mensen die zich vrijwillig hebben georganiseerd met als doel 
gemeenschappelijk te kunnen voetballen. Met uw belangstelling voor het lidmaatschap van onze 
vereniging onderschrijft u dat u ook uw steentje wilt bijdragen dat gezamenlijke doel mogelijk te 
maken. Immers, zonder de inzet en betrokkenheid van u als lid en/of ouder van een jeugdlid kan 
onze vereniging niet bestaan. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij aan het functioneren van 
onze vereniging. 

Sommige taken zijn duidelijk zichtbaar, zoals kantinediensten, schoonmaakdiensten, 
trainerschap, leiderschap en scheidsrechters. Echter, achter de schermen gebeurt nog veel meer 
om ons gezamenlijk doel mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van 
toernooien en evenementen, bestuurs- en commissiewerkzaamheden en onderhoud van de 
accommodatie en materialen. 

Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welke functie het beste bij u past. Op www.wvf.nl 
vindt u een beschrijving van een aantal functies. 

Alleen een volledig ingevuld aanmeldingsformulier wordt in behandeling genomen. 

Heeft u verdere vragen over vrijwilliger zijn bij WVF? U kunt dan contact opnemen met de 
vrijwilligerscommissie, via vrijwilligerscommissie@wvf.nl.   

 

  

https://www.wvf.nl/formulieren/aanmeldingsformulier-voor-leden
mailto:vrijwilligerscommissie@wvf.nl
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BEREIKBAARHEID SPORTPARK DE WEIDESTEEN 

 

Openingstijden kantine 

De normale openingstijden van de kantine zijn: van 19.00 tot 23.00 uur op woensdagavond en 
donderdagavond. Ook op vrijdagavond is de kantine vanaf 19.00 uur geopend. Zaterdag 
(wedstrijddag) van 08.30 tot 19.00 uur. Overige openingstijden zijn afhankelijk van de 
activiteiten of evenementen op bepaalde dagen. 

Parkeren bij WVF 

Om de parkeerdruk te beperken verzoeken wij u om zoveel mogelijk lopend of per fiets bij De 
Weidesteen te komen. Daarnaast is het sinds seizoen 2018-2019 zo dat uitspelende jeugdteams 
van WVF niet bij het sportpark, maar bij wijkcentrum het Anker verzamelen. Het adres: 
Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle. 

Zo bereikt u sportpark De Weide Steen: 

Via de A28 Amersfoort-Meppel, vanaf Amersfoort afslag Zwolle-Zuid / Hasselt / Almelo. Vanaf 
Meppel afslag Zwolle-Zuid / Hattem. Op de rotonde richting Hasselt / Genemuiden aanhouden 
via de Blaloweg, richting Hasselt / Westenholte / Voorst aanhouden. Over de brug van het 
Zwolle-IJsselkanaal bij de stoplichten rechtdoor richting Kampen. Bij de volgende stoplichten 
linksaf, de woonwijk in, en de bordjes vv WVF volgen. 

 


