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Welkom 

 
Beste clublid en/of ouders/verzorgers, 
 
Van harte welkom bij onze voetbalvereniging.  
 
Victoria’28 is opgericht op 2 april 1928 en is al jaren een toonaangevende vereniging in 
Enschede. De vereniging heeft ruim 750 leden en is daarmee een van de grootste van 
Enschede.  
 
Om je wegwijs te maken binnen onze voetbalvereniging hebben wij deze 
informatie voor jullie samengevoegd in een document. In dit document vertellen wij je wat 
je van onze vereniging mag verwachten, maar ook wat wij van jou verwachten. Want 
Victoria is een vereniging en dat betekent dat wij samen de club zijn! 
 
Verder vind je er informatie over administratieve zaken en enkele spelregels van 
bijvoorbeeld de KNVB en algemene informatie over de vereniging. 
 
Dit document bevat naast informatie een samenvatting van een groot aantal 
afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Deze zijn ook officieel verwoord in statuten 
en reglementen. Alle leden of hun wettelijk vertegenwoordiger zijn hiermee akkoord gegaan 
bij aanmelding. De informatie in dit document is daarom niet vrijblijvend. 
 
Ons eerste elftal speelt sinds seizoen 2019/2020 in de 4e klasse en onze selectie- elftallen 
spelen meestal in de hoofdklasse. Maar ook op elk ander niveau is het mogelijk in te 
stromen en lekker een balletje te trappen voor zowel jongens en meisjes! 
 
Wij wensen je een fijn voetbalseizoen toe! 
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Wat mag je van Victoria’28 verwachten 
Technisch Voetbal Beleidsplan 
Wij willen bij Victoria’28 spelers de juiste aandacht geven zodat zij zich kunnen ontwikkelen 
als mens en in het voetbalspel, ieder op zijn eigen niveau. Wij willen dat (jeugd)spelers voor 
langere tijd verbonden blijven aan onze vereniging en als Victorianen doorstromen naar de 
senioren. Om daar te komen is in 2020 het Voetbal Technisch Beleidsplan (VTB) 2020-2025 
gemaakt. 
 
Wedstrijden en training 
Allereerst zijn wij erop gericht om onze leden zoveel mogelijk te laten voetballen en 
het zo leuk mogelijk te maken. Zo zijn er voor de spelers in de onderbouw van Victoria’28 
elke maandag en woensdag trainingen en worden er speciale trainingen voor de keepers 
aangeboden. Verder doe je bij Victoria’28, naast de trainingen, standaard mee aan 
competitie-, beker- en oefenwedstrijden, alleen mini’s zijn daar nog te klein voor. Tot slot 
worden er ook andere activiteiten georganiseerd waar je met je teamgenoten en soms ook 
met je ouders of broers en zussen aan deel kunt nemen. 
 
Wedstrijdtenue 
Elk spelend lid van Victoria’28 krijgt een sporttenue ter beschikking gesteld voor 
wedstrijden. Het tenue bestaat uit een groen wit verticaal gestreept shirt, een witte 
sportbroek en groene kousen. De leider neemt de sporttenues mee naar de 
wedstrijden en neemt deze na afloop ook weer mee terug naar de club. Het tenue 
hoef je dus niet zelf te wassen, dit wordt op de club gedaan. Het tenue mag ook niet 
mee naar huis worden genomen. De sokken neem je wel mee naar huis. Wedstrijdsokken 
behorende bij het wedstrijdtenue moeten door de speler zelf worden aangeschaft. Deze 
sokken zijn te koop op de zaterdagen in de kantine (kosten € 10,00). Voor het tenue betaal 
je de eerste maand eenmalig € 47,50 extra bovenop de maandelijkse contributie. 
 
Teamindeling 
Onze club wil spelers vooral veel voetbalplezier bieden. Daarom delen we spelers in bij 
teamgenoten met ongeveer hetzelfde voetbalniveau en meestal ook van hetzelfde 
geboortejaar. Afhankelijk van de leeftijdsgroep bieden we drie tot vijf niveaus aan. De 
meeste teams spelen in de derde of vierde klasse. Dit is het reguliere niveau voor jongere 
spelers. Enkele teams spelen op een hoger niveau. Dit zijn selectieteams. Nieuwe 
spelers worden op advies van onze technisch coördinatoren en trainers ingedeeld in 
een bepaald team. Voor de JO 8 – JO 10 (voorheen E en F-pupillen) zijn er speciale 
instroomteams. Spelers van deze teams worden na een competitiehelft ingedeeld in een 
geschikt team. In welk team je speelt krijg je te horen van de hoofdleider.  
 
Spelers ouder dan 9 jaar oud, krijgen tijdens een speciale kennismakingsbijeenkomst te 
horen in welk team zij komen te spelen. Meld je je aan midden in het seizoen dan kan het 
zijn dat je alleen kunt meetrainen of dat je pas na de winterstop of zomerstop kunt worden 
ingedeeld. Natuurlijk proberen wij iedereen zo snel mogelijk te plaatsen. 
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Leider en trainer 
Samen met je ploeggenoten heb je een trainer en een leider. Het kan ook voorkomen 
dat jouw trainer ook je leider is. Veel pupillen teams hebben geen eigen trainer, maar een 
grote groep oudere spelers en ouders die de gezamenlijke trainingen begeleiden.  
De selectieteams trainen twee keer per week, overige teams trainen één of twee keer per 
week. 
 
Jouw leider informeert je over de trainingen, wedstrijden, vertrektijden, vervoer en 
dergelijke. De trainer (of leider bij de pupillen) zorgt voor de wedstrijdopstelling, de 
wissels en andere zaken tijdens de wedstrijden. 
Het kan voorkomen dat een bericht je niet bereikt. Informeer daarom altijd zelf of er 
een clubactiviteit is. Spelers en/of ouders hebben namelijk een zogenoemde 
haalplicht. Zij zijn zelf verantwoordelijk actuele wedstrijd- en trainingsinformatie te 
verzamelen. Deze kan onder andere verkregen worden bij de leider, de trainer en in de 
voetbal.nl-app. Algemene info over Victoria vind je op www.victoria28.nl. Het laatste nieuws 
en andere activiteiten zoals het ouder-kind toernooi of het bokbiertoernooi worden ook 
gedeeld via de FaceBook pagina en het Instagram- en Twitter account van Victoria28.  
Zorg ervoor dat jouw leider over een juist e-mailadres en andere contactgegevens 
beschikt zodat je de informatie ook echt ontvangt. Tenslotte kan je met al je vragen 
terecht bij jouw leider of trainer.  
 
Afgelastingen 
Omdat Victoria’28 en veel andere verenigingen beschikken over kunstgrasvelden 
komt het bijna niet meer voor dat wedstrijden en trainingen worden afgelast. Dus, ook 
als het regent, kan er gespeeld worden op kunstgras. Als er sneeuw ligt of er is 
sprake van extreme weersomstandigheden (onweer) kan er niet gespeeld worden. Maar 
afgelopen seizoen hebben we met Corona gemerkt dat afgelastingen weer vaak voorkomen. 
Iedereen streeft ernaar een afgelasting tijdig door te geven. Toch kan het incidenteel 
voorkomen dat je je voor niets meldt bij je club omdat een afgelasting pas op het 
allerlaatste moment plaatsvindt. De afgelastingen kan je ook vinden in de voetbalapp. 
 
Aanvullende verzekering 
Als lid van Victoria’28 ben je ook lid van de KNVB en ben je aanvullend verzekerd via 
de club. Dat betekent dat bij een ongeval eventuele schade kan worden vergoed door 
de sportongevallenverzekering indien je eigen verzekering die schade niet dekt. 
Deze verzekering geldt niet alleen op het moment van de wedstrijden/trainingen 
maar ook tijdens de reis naar en van de plaats waar de training/wedstrijd plaatsvindt. 
 
Vertrouwenspersoon 
Is er sprake van ongewenst gedrag en wil je daar met iemand over praten, wend je 
dan tot de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, biedt 
eerste opvang, kan bemiddeling verlenen, kan een klacht in behandeling nemen en 
verleent nazorg. Alles wat je aan de vertrouwenspersoon vertelt, wordt vertrouwelijk 
behandeld. Onze vertrouwenspersoon werkt via de kaders van de NOC-NSF. 
Wil je meer informatie neem dan gerust contact op met onze vertrouwenspersoon Bert 
Wildering (e-mail: vertrouwenspersoon@victoria28.nl). 



versie d.d. 15 februari 2023 
 

Wat verwachten wij van jou? 
Fairplay 
Bij Victoria´28 hechten wij veel waarde aan speelplezier en sportiviteit tijdens de 
trainingen en de wedstrijden. De leiding en de vrijwilligers van Victoria’28 doen dan 
ook allemaal hun best om een goede sfeer te creëren voor een sportief en plezierig 
spel voor alle leden. Gelukkig verlopen de meeste wedstrijden op een sportieve 
manier, maar soms komt het voor dat een wedstrijd toch een negatieve bijsmaak 
krijgt. Daarom heeft Victoria’28 samen met vele andere voetbalclubs het ‘Fairplay’- 
convenant getekend. Daarmee geven we als vereniging aan dat sportiviteit één van 
onze basisgedachten is. Wij verwachten dat al onze spelers, trainers, leiders, 
assistent-scheidsrechters maar ook ouders zich hiernaar gedragen. 
Enkele basisregels: 
• We geven onze tegenstander na en eventueel voor de wedstrijd een hand. 
• We houden ons taalgebruik netjes, ook als dat andersom niet zo is. 
• We zorgen voor het netjes achterlaten van de kleedkamers en andere 
faciliteiten, zowel bij onze tegenstanders als bij Victoria’28. 
• We respecteren de scheidsrechter en handelen hiernaar. 
• We respecteren onze tegenstander en handelen hiernaar. 
Als ouders en supporters het niet eens zijn met een beslissing van de scheidsrechter 
of de coach dan houden zij dit voor zich. Heb je als ouder een klacht of opmerking 
die je echt kwijt wilt, dan kan je hiermee terecht bij de teamleider van je kind. Kom je 
er met de leider niet uit dan kan je contact opnemen met de technisch coördinator onder-  
-midden of bovenbouw. 
 
Betrokken bij de club 
Onze club kan niet bestaan zonder de actieve betrokkenheid van spelers en ouders. 
Zonder vrijwilligers zou onze club niet kunnen bestaan. Veel spelers verrichten naast 
hun wedstrijden en trainingen een kleine inspanning voor de club zowel het geven 
van trainingen, scheidsrechter zijn of zo nu en dan meehelpen met andere clubactiviteiten. 
 
Ouders zijn onmisbaar en verzorgen de leiding van het team en trainingen. Maar ook 
kleine ‘klusjes’ zoals het verzorgen van blessures tijdens de wedstrijd, ondersteuning bij 
activiteiten of kantinediensten. Daarnaast zijn steeds meer ouders via hun bedrijf of 
werkgever betrokken als (kleding)sponsor van het team van hun kind(eren). 
 
Vervoer 
Het vervoer van uitwedstrijden wordt geregeld door de ouders/spelers van de teams. 
Hoe dit wordt geregeld hangt af van het team waarin je speelt. Soms wordt dit 
gewoon onderling geregeld, soms wordt er een rijschema opgesteld. Uiteindelijk zijn 
de ouders verantwoordelijk voor het vervoer van het eigen kind naar de uitwedstrijd. 
 
Hygiëne 
Douchen direct na wedstrijden is verplicht. Naast voetbalspullen neemt elke speler daarom 
het volgende mee: shampoo, handdoek, badslippers. Wij hebben gemerkt dat niet iedereen 
zich op zijn gemak voelt om in teamverband te douchen. Je bent echter niet verplicht om 
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bloot te douchen. Als je het prettiger vindt mag je ook douchen in je zwembroek of 
ondergoed. Alle meisjes die in een gemengd team spelen kunnen gebruik maken van 
kleedkamer M. 
 
Afmelden 
Als voetballer maak je deel uit van een team. Het succes van jouw team is mede 
afhankelijk van jou. Dit betekent dat je niet zomaar weg kunt blijven als je een keer geen 
zin hebt of niet kunt. Wij verwachten dan ook dat je je tijdig (minimaal 2 dagen 
vooraf) afmeldt voor een training of wedstrijd als je weet dat je verhinderd bent. In 
geval van een wedstrijd is je leider nog in de gelegenheid een vervanger voor jou te 
zoeken. 
 
Daarnaast is het van belang dat je op tijd aanwezig bent zodat de training en 
wedstrijdvoorbereiding op tijd kan beginnen en bij uitwedstrijden tijdig vertrokken kan 
worden.  

Administratieve zaken 
Inschrijven 
Je kunt je persoonlijk of digitaal aanmelden bij Victoria ’28. Persoonlijk aanmelden kan op 
de maandagavond tussen 18:00 uur en 19.30 uur. Let op: Geen inschrijvingen tijdens 
schoolvakanties, winterstop en de zomerstop. Nog makkelijker is het om je via de link op de 
website van Victoria’28 digitaal aan te melden.  
 
Ben je tussen de 4 en 11 jaar? 
Iedere maandag en woensdag bestaat de mogelijkheid te proeven aan het voetballen bij 
onze club. Ouder(s)/begeleider(s) kunnen zich voor de training rechtstreeks melden bij de 
coördinator op het veld. Zorg dat je kind sportieve kleding aan heeft, grote kans dat het kind 
gelijk kan meedoen! 
 
Je kind mag vier weken op proef meetrainen en als het daarna nog steeds leuk is, gaan we 
inschrijven. 
  
Kinderen van 4, 5 en 6 jaar noemen we mini’s, zij trainen op maandagen en woensdagen 
van 18:00-19:00 uur. Deze groep speelt niet in competitie. Kinderen van 7 t/m 11 (soms 12) 
jaar noemen we pupillen, zij trainen ook op de maandagen en woensdagen, van 18:00-
19:15. Deze groep speelt competitie 6 tegen 6 of 8 tegen 8. 
 
Wanneer tijdens de proefperiode blijkt dat voetbal toch niets is voor uw kind, dan kunt u dit 
op de maandagavonden tussen 18.00 uur en 19.30 uur melden bij de coördinator. 
 
Lidmaatschap en contributie 
Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijds opzeggen is 
niet mogelijk. 
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Sinds 1-3-2023 is de contributie als volgt: 
- niet spelende leden        € 10,00 per maand; 
- Senioren         € 28,00 per maand; 
- JO19- JO17- JO15 (voorheen A-B-C Junioren)    € 25,00 per maand; 
- JO13-JO12-JO11- JO10- JO9-JO8 (voorheen D-E-F Pupillen)  € 22,50 per maand; 
- Mini’s,        € 12.50 per maand; 
  > m.i.v.1 juli 2023        € 15,00 per maand. 
 
Vanaf het seizoen 2020- 2021 verzorgt UwContributie de administratie rondom de 
contributie-inning voor Victoria’28. Zij doen dit inmiddels voor meerdere 
voetbalverenigingen. 
Je ontvangt maandelijks een aankondiging van de incasso, waarbij het bedrag vervolgens 
automatisch wordt afgeschreven. 
 
Voor het wijzigen van uw gegevens (NAW-gegevens, bankgegevens etc.) of andere vragen 
over uw lidmaatschap, kun je ook contact opnemen met UwContributie. Ook voor vragen 
over de betaling van de contributie kan contact opgenomen worden met UwContributie.  
 
Er is een online contactformulier te bereiken via de website van UwContributie: 
https://uwcontributie.nl/victoria/ 
Telefoon: 085 – 06 43 090 
E-mail: info@uwcontributie.nl 
 
Spelerspassen  
Vanaf het moment dat je in een Jeugd Onder 12 team of hoger speelt heb je een digitale 
spelerspas nodig. Met deze pas legitimeer je je voor een wedstrijd. De leider/ teammanager 
van het team beheert alle digitale passen. Ben je een nieuwe speler bij onze club of kom je 
in een O-12 team, dan wordt er door de KNVB een digitale spelerspas voor je aangemaakt. 
De hoofdleider en/of leider/teammanager zullen een foto van je maken en ervoor zorgen 
dat deze op de spelerspas komt. De foto dient ervoor dat de speler zich kan legitimeren bij 
wedstrijden. 
 
Let op: 
Je mag niet spelen zonder volledige digitale spelerspas (dus met foto). Doe je dit wel dan 
kan dit verregaande straffen van de KNVB opleveren voor jezelf en de club. 
 
Overschrijven 
Als je je wilt overschrijven naar een andere vereniging dan dien je jouw aanvraag 
vóór 15 juni van het lopende seizoen bij de ledenadministratie van onze club in te dienen. 
Let op: Deze datum is heel strikt omdat alle overschrijvingen bij de KNVB verwerkt 
worden. De KNVB wijkt niet af van de vastgestelde datum. Dit betekent dat 
aanvragen die te laat binnen komen niet worden verwerkt/gehonoreerd. 
Ben je nog geen 18 jaar dan heb je toestemming van je ouders/verzorgers nodig 
voor de overschrijving.  
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Uitschrijven 
Als je geen lid meer wilt zijn van onze voetbalclub dan kan je je vóór 30 juni 
uitschrijven. Je kunt je het hele jaar uitschrijven maar je blijft contributieplichtig tot en 
met 30 juni van het lopende seizoen. Het is niet mogelijk om tijdens het lopende 
seizoen lid te worden van een andere club. Dit is een KNVB regel. 
Uitschrijven kan alleen schriftelijk per e-mail. Het e-mail adres is: 
ledenadministratie@victoria28.nl 

Team en competitie 
De teams van Victoria’28 nemen deel aan de door de KNVB georganiseerde 
competities. De KNVB heeft de competities ondergebracht in diverse districten. 
Victoria’28 neemt deel aan competities in district Oost. Ieder lid van Victoria’28 is 
tevens lid van de KNVB met bijbehorende rechten en plichten. 
 
Leeftijdsgroepen en wedstrijdduur 
Om te mogen voetballen in club- en competitieverband moet je tenminste 4 jaar oud 
zijn. Afhankelijk van de leeftijd is er een onderverdeling in onderstaande 
leeftijdsgroepen. 
 
Spelers worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. Deze indeling is door de FIFA en 
KNVB bepaald. Door deze leeftijdsregel kan het dus voorkomen dat vriendjes of 
klasgenoten niet in dezelfde leeftijdsgroep kunnen spelen. 
In slechts uitzonderlijke gevallen kunnen spelers in een ouders leeftijdsgroep worden 
ingedeeld. Het gaat daarbij om talentvolle spelers die in een selectieteam van een 
hogere leeftijdsgroep kunnen spelen. Tevens is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk 
om in een lagere leeftijdsgroep te spelen. Hiervoor moet de club dispensatie 
aanvragen bij de KNVB. 
 
Meisjes hebben automatisch een jaar dispensatie in gemengde teams. Meisjes 
mogen in jongens teams spelen, omgekeerd is niet mogelijk. 
De duur van de wedstrijden is langer naarmate de spelers ouder zijn. Doorgaans 
pauzeert de onderbouw (mini’s tot en met de O12) op het veld en gaan de oudere teams 
tijdens de rust naar de kleedkamers 
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Leeftijdsgroep	
voor	seizoen	
2022-2023	

Aantal	spelers	 afmetingen	speelveld				 Speeltijd	
in	minuten								

	 	

Mini’s	 2016	-	2018	
	
2	v	2	of	4	v	4	

20/30	bij	15	
1/16	veld	

8	x	5	 	 	

Onder	8	 2015	
	
6	v	6	

42,5	bij	30	
	versmald	kwart	veld	

2	x	20	 	 	

Onder	9	 2014	
	
6	v	6	

42,5	bij	30	
versmald	kwart	veld	

2	x	20	 	 	

Onder	10	 2013	
	
6	v	6	

42,5	bij	30	
versmald	kwart	veld	

2	x	25	 	 	

Onder	11	 2012	
	
8	v	8	

64	bij	42,5	
versmald	half	veld	

2	x	30	 	 	

Onder	12	 2011	
	
8	v	8	

64	bij	42,5	
versmald	half	veld	

2	x	30	 	 	

Onder	13	 2010	 11	v	11	 heel	veld	 2	x	30	 	 	

Onder	15	 2009-2008	 11	v	11	 heel	veld	 2	x	35	 	 	

Onder	17	 2007-	2006	 11	v	11	 heel	veld	 2	x	40	 	 	

Onder	19	 2005-	2004	 11	v	11	 heel	veld	 2	x45	 	 	

Onder	23	 2003	-	2000	 11	v	11	 heel	veld	 2	x	45	 	 	
 
 
De jeugdwedstrijden worden in principe op zaterdag gespeeld. Een wedstrijd kan in 
overleg met de tegenstander en wedstrijdsecretaris verplaatst worden. De wedstrijdleiding 
is in handen van een door de KNVB aangestelde scheidsrechter of een clubscheidsrechter. 
Senioren spelen op zaterdag of zondag. 
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Plattegrond Victoria’28 sportcomplex 
Een schets van de huidige situatie van Victoria’28. Op de tekening ziet u de 4 velden 
van Victoria’28, bestaande uit 2 kunstgrasvelden (veld 1 en 3), 1 grasveld (veld 2) en 
1 officieel pupillenveld (Pup). Voor wedstrijden van zes- of achttallen zijn de velden gesplitst 
in een A en B gedeelte. 
 

 

De mensen voor en achter de schermen 
Vrijwilligers 
De activiteiten van Victoria’28 worden mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die 
de club een warm hart toedragen. Zij maken het mogelijk dat de leden op 
amateurbasis voetbal kunnen spelen. Zij verzorgen de kantinediensten, het 
onderhoud en de schoonmaak van de kantine en de kleedkamers en de diverse 
activiteiten die voor de teams georganiseerd worden. Zonder hen is dit allemaal niet 
mogelijk en nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Heb je interesse om 
vrijwilligerswerk voor de club te doen, meld je dan aan bij een van de bestuursleden, 
coördinatoren of via het mailadres organisatie@victoria28.nl.  
 
Functies 
leiders 
trainers 
barmedewerkers 
scheidsrechters 
gastheren/vrouwen voor de zaterdag/ zondag 
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tuchtcommissie lid 
activiteiten-organisator 
coördinator organisatorische zaken (naast coördinator technische zaken) 
etcetera… 
 
Stichting Hart voor Victoria 
Het Hart voor Victoria is opgericht op 1 oktober 1997, met als doel Victoria’28 op 
verschillende manieren te ondersteunen. Het aantal leden bedraagt op dit moment 
ruim 80. Door middel van het aangaan van het lidmaatschap geeft men te kennen 
Victoria’28 te steunen in zowel goede als slechte tijden. Tevens wil “Het Hart” het 
mogelijk maken projecten financieel te ondersteunen, die aan de gehele vereniging 
ten goede komen. Denk hierbij aan meubilair bij de inrichting van de kantine, renovatie, 
van de radiotoren, sponsoring Sportcafé, schenking TV en beamer. Schenkingen aan 
de vereniging worden voorgedragen en goedgekeurd door de leden op de 
vergadering van het Hart, welke 2 maal per jaar worden gehouden. Mocht je je  
aangetrokken voelen voor deze unieke club binnen Victoria’28 en heb je een hart 
voor Victoria, dan kun je je aanmelden bij één van de bestuursleden. 
 
Sponsoring (Vacant) 
De sponsorcommissie heeft de taak om geld binnen te krijgen om bepaalde activiteiten te 
kunnen financieren. Dit houdt in dat er actief gezocht moet worden naar nieuwe sponsors 
en contact onderhouden met de bestaande sponsoren. Ook kunnen clubleden ons tippen 
dat er nieuwe sponsoren bereid zijn een activiteit of materialen/ kleding wil sponsoren.  
Contractmogelijkheden worden in overleg met de penningmeester overwogen en pasklaar 
gemaakt. Voor meer informatie rondom sponsoring kan men contact opnemen via 
penningmeester@victoria28.nl. 
 

Bestuur 
Tenslotte heeft Victoria’28 een (dagelijks) bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, 
penningmeester en secretaris. Het bestuur wordt aangevuld door het Hoofd Technische 
Commissie en de ontmoetingsclustermanager. Het bestuur houdt toezicht op de dagelijkse 
gang van zaken en zorgt voor uitvoering van het ontwikkelde beleid. Daarnaast onderhoudt 
het bestuur contact met diverse instanties, zoals KNVB, de gemeente, Sportaal en 
belangenorganisaties. 
 
Bestuursleden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen voor een periode 
van 3 jaar. Het bestuur vergadert op dinsdag vanaf 19.45 uur. Het eerste kwartier ben je 
altijd welkom om binnen te lopen met vragen of ideeën. Wil je liever via de mail een bericht 
achterlaten, dan kan dat via secretaris@victoria28.nl.  
 
 
 
 
 



versie d.d. 15 februari 2023 
 

Wie is wie binnen Victoria? 
 
Bestuur 
Voorzitter   Gerard Tenngilo voorzitter@victoria28.nl 
Penningmeester  Eugene Haasewinkel penningmeester@victoria28.nl 
Secretaris   Vacant   secretaris@victoria28.nl 
 
Voetbal 
Technische Commissie (TC) 
Hoofd TC   Martin Bennink voetbal@victoria28.nl 
Coördinator Bovenbouw Tim Somberg  tsomberg@victoria28.nl 
Coördinator Middenbouw Kathy Vije  kathyvije@gmail.com  
Coördinator Onderbouw    voetbal@victoria28.nl 
Wedstrijdsecretaris  Brian Hueskes  wedstrijdsecretaris@victoria28.nl 
Scheidsrechtercoördinator Egbert Prins 
Ledenadministratie                                          ledenadministratie@victoria28.nl 
Contributie    Nessah van het Laar info@uwcontributie.nl 
 
Organisatie 
Verenigingsmanager  Angel van Hoof organisatie@victoria28.nl 
Vertrouwenspersoon  Bert Wildering  vertrouwenspersoon@victoria28.nl  
 
Heeft u een vraag en weet u niet bij wie u terecht kunt? Mail naar info@victoria28.nl 
 
 
Reglementen Victoria’28 
Kijk voor de actuele reglementen op onze website: 
 
Statuten / Huishoudelijk reglement /Gedrag- en huisregels: 
 


