
INSCHRIJFFORMULIER JEUGDLID V.V. Oudega (W) 
 
Welkom bij v.v. Oudega. 
 
We zijn erg blij, dat we een nieuw lid kunnen verwelkomen. Voordat u overgaat tot het 
inschrijven van uw kind willen we in het kort iets vertellen over het reilen en zeilen binnen de 
vereniging, en wat er van u als ouder verwacht wordt. Dit om misverstanden te voorkomen.  
 
SJO Oudega/HJSC/Heeg  (OHH) 
 
Van de zelfstandige voetbalclubs vv Oudega, vv HJSC en vv Heeg uit de zuidwesthoek van Fryslân hebben de 
jeugdafdelingen de handen ineen geslagen en is in 2016 de SJO Oudega/HJSC/Heeg ontstaan. Kort genoemd; 
OHH. 
 
Vanaf 2016 zijn alle jeugdteams samengevoegd in een SJO (Samenwerkende Jeugd Organisatie). Dus van de F 
pupillen (JO8) tot en met de A junioren (JO19) voetbalt iedereen onder de vlag van de SJO 
Oudega/HJSC/Heeg (OHH). Vanaf de E pupillen (JO10) zullen de meeste teams gemengd zijn met kinderen 
uit de verschillende dorpen, de thuiswedstrijden en trainingen zijn vaak ook verdeeld over de velden van de drie 
clubs. De JO8 en JO9 teams trainen en spelen hun thuiswedstrijden in eigen dorp en zijn niet gemengde teams. 
 
Meer dan 200 kinderen voetballen bij OHH en zijn ook in een eigen tenue gestoken. Het blauwe broekje en de 
bordeaux rode kousen en het bordeaux rode shirt met blauwe accenten is prachtig en uniek in de noordelijke regio 
in Nederland. Dit is ook mede mogelijk gemaakt door veel plaatselijke bedrijven die graag met hun bedrijfsnaam 
op de shirts willen staan. 
 
De informatievoorziening gaat veelal via de eigen website (www.stohh.nl), ook de plek waar veel info is te vinden 
over de teams, uitslagen, de organisatie enz. Ook een webshop is aanwezig voor alle voetbalkleding van de OHH. 
 
Met enthousiaste vrijwilligers, ook uit de verschillende dorpen, wordt getracht het jeugdvoetbal in de kleinere dorpen 
te behouden en zo ook de seniorentak van de drie clubs te voeden met de doorstroming van de jeugd uit de 
succesvolle samenwerking SJO Oudega/HJSC/Heeg 
 
Onze vereniging ontleent zijn bestaan mede aan de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.  
Het is dan ook belangrijk te weten wat er van u verwacht wordt als u uw kind als lid opgeeft: 
 
- Van een ouder wordt verwacht dat hij/ zij op toerbeurt mee gaat als rijder en begeleider naar 
wedstrijden en toernooien. 
- Dat u op toerbeurt het tenue van het team van uw kind wast. 
- Als hij/ zij in een combinatieteam zit, dat u op toerbeurt van en naar de training rijdt en daar 
desgevraagd blijft als begeleider. 
- Dat u wordt gevraagd te fluiten/vlaggen bij de wedstrijden van uw kind. 
- Dat u zich naar vermogen inzet om vrijwillige taken op u te nemen. 
 
Het doel van onze vereniging is dat uw kind met plezier voetbalt en zich op meerdere gebieden 
kan ontwikkelen tot een betere voetballer, elk naar zijn eigen mogelijkheden.  
 
We wensen ons nieuwe lid een plezierige en sportieve tijd. 
 
Groeten van het Hoofdbestuur van vv Oudega en 
het Jeugdbestuur OHH 
 
 



INSCHRIJFGEDEELTE: 
 
Naam: ……………………………………………                     
Adres: ……………………………………………        
Postcode/ Woonplaats: …………………………..      
Telefoonnummer: ………………………………..     
Geboorte datum: ………………………………....      
  
E-mailadres: ……………………………………..        
 
Hierbij geef  ik …………………………………. me als ouder(s) op voor de volgende taken: 
 
0 Leider bij het team van uw kind. 
0 Trainer bij het team van uw kind. 
0 Scheidsrechter bij het team van uw kind. 
0 Opgave voor de scheidsrechtercursus (één avond) 
0 Zitting in het Jeugdbestuur 
0 Zitting in de Activiteitencommissie. 
(het mee organiseren van activiteiten t.b.v. de jeugd zoals: de startdag, de slotdag, een 
verkoopactie en een sponsoractiviteit) 
 
CONTRIBUTIE v.v. Oudega, SEIZOEN (2021-2022) 
- A-junioren (JO19)                                                € 87,50 seizoen. 
- B-junioren  (JO17)                                                  € 80,00 seizoen. 
- C-junioren (JO15)                                               € 80,00 seizoen.  
- D-pupillen  (JO13)                                              € 77,50 seizoen. 
- E-pupillen  (JO11)                                             € 77,50 seizoen. 
- F-pupillen  (JO9)                                            € 70,00 seizoen. 
 
In de loop van het seizoen wordt een contributie factuur verstuurd. 
 
Voor de spelerspas is een digitale foto nodig, vanaf  de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder, 
graag mailen naar bestuur@vvoudega.nl 
 
Er kunnen (team)foto's worden gemaakt en gepubliceerd op www.vvoudega.nl het twitteraccount 
of  de facebook site van de club. Bij het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met 
eventuele publicatie van foto’s en vermelding van bij de teaminfo. Voor meer informatie omtrent 
de verwerking van bovenstaande gegevens wordt verwezen naar onze privacy policy welke is te 
vinden op www.vvoudega.nl. 
 
 
Handtekening ouder/ verzorger: …………………………………..  
Datum: ……………………………………………………………. 
 
Dit formulier graag mailen naar de ledenadministratie van het Hoofdbestuur van vv Oudega: 
bestuur@vvoudega.nl of  inleveren in Gaastmeer bij Jacob van der Goot, Fiskersbuorren 1. 
 
Bedankt! 
 
NB! adreswijzingen en afmeldingen (vóór 15 juni) graag schriftelijk doorgeven aan de 
ledenadministratie. Bij opzegging na deze datum blijft (volgens de statuten) de contributie voor het gehele volgende verenigingsjaar 
verschuldigd. Er wordt geen teruggaaf  gegeven van de contributie aan leden die tijdens het seizoen stoppen.    
Graag hiervoor het afmeldformulier gebruiken (beschikbaar op www.vvoudega.nl). 


