
CLUBGIDS
CSV BE QUICK DOKKUM

SNEL WEGWIJS BINNEN BE QUICK DOKKUM





Beste lezer,

Voor je ligt de clubgids van CSV Be Quick Dokkum. Met deze gids
maken we je graag snel wegwijs wegwijs in onze mooie vereniging. 
Na het lezen van deze gids hopen we dat je alle praktische informatie
hebt (of kunt vinden) om je met plezier te kunnen bewegen binnen onze
vereniging. 
Toch behoefte aan meer informatie over een bepaald onderwerp? Je
kunt je hiervoor wenden tot het (jeugd-)bestuur. 

LEESWIJZER
 In hoofdstuk 1 lees je over onze geschiedenis, de organisatiestructuur
en de rollen binnen Be Quick Dokkum.
 Hoofdstuk 2 gaat over de kernwaarden, missie, activiteiten en
werkwijzen van Be Quick.
 Over de huisregels omtrent gedrag, VOG's, kaartboetes van onze
vereniging lees je in hoofdstuk 3.
 In hoofdstuk 4 vind je alles over hoe je lid kan worden bij Be Quick, en
hoe je jezelf kan afmelden.
 Hoofdstuk 5 brengt je op de hoogte van onze afspraken rond het
trainen, en het spelen van wedstrijden en toernooien.
 In hoofdstuk 6 lees je over het Kwaliteit & Performance-programma;
wat is het, en wat betekent het voor Be Quick?
 Over wat er mogelijk is qua (financiële) ondersteuning, het
vrijwilligerschap en sponsormogelijkheden lees je in hoofdstuk 7.
 Hoofdstuk 8 gaat over onze faciliteiten, materiaal en (wedstrijd-)
tenues. 
 In hoofdstuk 9 vind je alle contactmogelijkheden.

INLEIDING

3



INHOUD

Onze club
Ons beleid
Onze huisregels
Lidmaatschap
Trainen & spelen
Kwaliteit & Performance
Geldzaken, vrijwilligers & sponsoren
Faciliteiten & materiaal
Contact

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5
7
8
10
11
13
14
17
19

COLOFON
Uitgave:     versie 1.0, juli 2022
Opmaak:   Bocage Consultancy
Tekst:        Hoofd- en jeugdbestuur

Correcties:
Deze clubgids is met de uiterste zorg opgesteld. Toch kan het zijn
dat de juistheid of actualiteit van de informatie in deze gids over de
tijd verandert. Kom je informatie tegen waarvan je denkt dat dit
niet (meer) correct is? Dit horen we graag via
jeugdbestuur@bequickdokkum.nl
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ONZE CLUB

ONZE GESCHIEDENIS
De geschiedenis van Be Quick
Dokkum gaat terug tot 22 augustus
1937. De naam werd ontleend aan
Be Quick uit Groningen, dat in de
periode van oprichting nationaal
furore maakte. 

Van de jaren ’60 tot 1984 werd er
gespeeld op het Harddraverspark,
waarna Be Quick Dokkum de switch
maakte naar het Tolhúspark. 

In de jaren ’80 en ’90 maakte Be
Quick een sportieve opgang mee,
waarbij in 1991 het op één na
hoogste amateurniveau van het
zaterdagvoetbal bereikte. 

Naast het herenvoetbal werd er in
1987 gestart met het damesvoetbal.
En met succes; het team werd in de
eerste drie jaren meteen drie keer
kampioen! 

Met meer dan 700 leden is Be Quick
Dokkum inmiddels één van de
grootste verenigingen van Fryslân.

JAARTALLEN
1936: Eerste wedstrijd
"Jongens van
Timmermans" (oprichters
Be Quick Dokkum)
1937: Oprichting CSV Be
Quick Dokkum 
1940: Eerste
kampioenschap
1955: Clubtenue wordt
definitief blauwgeel
gestreept shirt en witte
broek
1968: Eerste editie
clubblad Coach
1968: Verhuizing naar het
Harddraverspark
1983: Introductie
clubembleem
1984: Verhuizing naar ’t
Tolhúspark en nieuw
clubgebouw
1987: Oprichting eerste
meisjesteam
1998: Oprichting Club van
Honderd
2011: Promotie CSV Be
Quick Vrouwen naar
hoofdklasse
2019: Opening nieuwe
kantine 5



ONZE ORGANISATIE
Het hoogste orgaan binnen Be Quick Dokkum is de
ledenvergadering. Het bestuur zorgt voor de uitvoering van beleid
binnen de club, samen met de verschillende stafrollen die gaan over
specifieke functies. De uitvoering met betrekking tot de jeugd is aan
de HJO's en het jeugdbestuur, samen met trainers en leiders.
De structuur staat schematisch weergegeven onder aan de pagina.

Voor het vertrouwelijk bespreken van ongewenst gedrag hebben we
een vertrouwenspersoon. Meer over het contact en de functies van
deze rol lees je op www.bequickdokkum.nl/vertrouwenspersoon

ONZE CLUB
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ONS BELEID

ONS CLUBBELEID
Om de koers en het beleid van Be Quick Dokkum vast te leggen
worden er periodiek beleidsplannen opgesteld, voor de heren,
vrouwen en jeugd. In deze beleidsplannen staan alle relevante
beleidskeuzes over de technische én organisatorische kanten van
het beleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het selectiebeleid, de
speelwijze en de overlegvormen.

Deze beleidsplannen komen tot stand aan de hand van werk- en
klankbordgroepen, samen met eventuele externe experts.  

Deze beleidsplannen kun je vinden op 
www.bequickdokkum.nl/ons-clubbeleid
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ONZE HUISREGELS

ONZE WAARDEN EN NORMEN
Om de identiteit van Be Quick Dokkum te borgen in de omgang
binnen de club, is er een Statuut Waarden en Normen opgesteld.
Het statuut is geen wetboek (met vastgelegde sancties) maar een
leidraad voor alle Be Quickers. 
Dit statuut kan worden gevonden op
www.bequickdokkum.nl/statuut-waarden-en-normen

OMTRENT ONGEWENST GEDRAG
Ondanks alle inspanningen van de club en alle betrokkenen kan het
helaas toch voorkomen dat er binnen Be Quick ongewenst gedrag
wordt ervaren. Be Quick houdt zich aan de gedragsregels ter
preventie van het NOC*NSF. We vragen dan ook eenieder die bij
zichzelf of een ander ongewenst gedrag ervaart, dit te melden bij de
vertrouwenspersoon, die bekwaam met de situatie kan omgaan.
Meer info vind je op www.bequickdokkum.nl/vertrouwenspersoon
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VERKLARING OMTRENT GEDRAG
Om een veilige sportomgeving te realiseren, werkt Be Quick
Dokkum (conform de eisen van het NOC*NSF) met VOG's.  Van
bepaalde vrijwilligers, afhankelijk van de uitgevoerde functie, wordt
daarom een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Als vrijwilliger
wordt je door de club benaderd voor deze gratis aanvraag. Meer
info hierover lees je hierover op www.bequickdokkum.nl/vog



ONZE HUISREGELS

GELE EN RODE KAARTEN
Bij het begaan van overtredingen tijdens en rondom wedstrijden
kunnen er door een scheidsrechter kaarten worden uitgedeeld.
Naast dat dit, in de B-categorie, tot tijdstraffen in het spel kan leiden,
kan dit ook boetes tot gevolg hebben. Deze boetes komen in
principe per rekening voor de speler. Op de website van de KNVB
kun je meer lezen over de regels omtrent overtredingen.

SPEL- EN VELDREGELS KNVB
Vrijwel elk seizoen wijzigen er klein (of minder kleine) regels rond
voetbal. Deze spelregels staan beschreven in "the Laws of the
Game", en worden voor elk seizoen gepubliceerd door de KNVB op
hun website. 
De veldafmetingen en spelregels verschillen ook per
leeftijdscategorie. Wees je hier bewust van! De verschillende
spelregels en veldafmetingen kun je per leeftijdscategorie vinden op
de website van de KNVB.
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SPELREGELBEWIJZEN
Als jeugdspeler ben je verplicht om in het seizoen waarin je 17 jaar
oud wordt je spelregelbewijs te halen, vóór je eerste officiële
wedstrijd in dat seizoen. Als je dit spelregelbewijs niet haalt, mag je
(vanuit de KNVB-regels) niet meer voetballen. Op tóch spelen staat
een geldboete. Als speler word je door de club benaderd om dit
spelregelbewijs te halen.



LIDMAATSCHAP

LID WORDEN VÓÓR SEIZOENSSTART
Voor je kunt trainen en spelen bij Be Quick Dokkum moet je eerst lid
worden. Ook als je gewoon lid wil worden zónder te spelen, kan dit.
Er zijn verschillende soorten lidmaatschap. Je kan je opgeven bij
www.bequickdokkum.nl/club_aanmelden
Wees bewust dat dit vanuit de KNVB voor een vastgesteld moment
moet gebeuren (sinds 2009 is dit 15 juni). De precieze regels rond
overschrijvingen kun je vinden op de website van de KNVB. 

LID WORDEN NA SEIZOENSSTART
Wil je lid worden gedurende het seizoen, bijvoorbeeld omdat je bent
verhuisd? Dan kun je je laten in- of overschrijven. Hier kleven wel
bepaalde regels aan. Deze regels verschillen onder andere per
categorie (A of B). Wees je hiervan bewust als je een overschrijving
aanvraagt. De precieze regels rond overschrijvingen kun je vinden
op de website van de KNVB. 

AFMELDEN ALS LID
Als je je wil afmelden als lid van Be Quick Dokkum, kun je een mail
sturen naar ledenadministratie@bequickdokkum.nl. 

Meer informatie over het aanmelden en afmelden van lidmaatschap
bij Be Quick Dokkum kun je vinden op
www.bequickdokkum.nl/lidmaatschap
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TRAINEN & SPELEN

TRAININGEN
Trainingen vinden bij Be Quick Dokkum plaats volgens de
beleidsplannen. Met deze trainingen worden de vaardigheden
bijgebracht zoals die in de Opleidingskaarten per categorie staan
beschreven. De verdere (gedrags-)regels en richtlijnen kunnen
worden gevonden in de voetbalbeleidsplannen.

TOERNOOIEN SPELEN
Naast de KNVB-competitiewedstrijden zijn er gedurende het
seizoen ook elk jaar verschillende toernooien. Be Quick Dokkum
organiseert zelf verschillende toernooien voor zowel de jeugd als de
senioren; bijvoorbeeld het Weidenaartoernooi voor de lagere
regionen van het seniorenvoetbal, en het internationale
jeugdtoernooi de Bonifatiuscup. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan andere
toernooien. Meer over het deelnemen aan deze toernooien kun je
lezen in de voetbalbeleidsplannen.

WEDSTRIJDEN SPELEN
Informatie over de wedstrijden die gespeeld worden door alle teams
van Be Quick kun je vinden op
www.bequickdokkum.nl/wedstrijdzaken of in de Voetbal.nl-app. 
De verdere (gedrags-)regels en richtlijnen kunnen worden gevonden
in de voetbalbeleidsplannen.
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TRAINEN & SPELEN

MEETRAINEN MET ANDERE TEAMS
Elk voorjaar zijn er in de jeugd de "meetrainweken", waarbij spelers
voor hun ontwikkeling meespelen in een hoger team of hogere
leeftijdsklasse. In bepaalde gevallen kan er in de senioren ook
worden meegetraind met andere teams. 
Maar altijd; alles in goed overleg met de HJO/coördinator van je
categorie (jeugd) of de Technische Commissie (senioren)

SPELEN BIJ ANDERE TEAMS
Spelen bij andere teams dan je eigen kan natuurlijk altijd
voorkomen, maar er zijn wel een aantal regels rond het meespelen,
zowel vanuit de KNVB als vanuit Be Quick zelf. Deze regels vind je
op de website van de KNVB en in de beleidsplannen. Houd hier
rekening mee als je met een ander team gaat meespelen. En
wederom; altijd in goed overleg met HJO/coördinator van je
categorie (jeugd) of Technische Commissie (senioren)!

KAMPIOENSCHAPPEN VIEREN
Kampioen worden als team is natuurlijk een reden voor een feestje.
Dat moet dus altijd even gevierd worden!
Voor de verschillende soorten kampioenschappen is vastgelegd wat
hier vanuit Be Quick voor geregeld wordt. Deze protocollen zijn op
te vragen bij de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie.
Daarnaast doen we graag een beroep op de teams en leiders,
ouders en vrienden; schrijf bijvoorbeeld stukjes voor de social media
en de website, of maak foto's zodat we het team in het zonnetje
kunnen zetten. Samen maken we er wat moois van! 12



KWALITEIT &
PERFORMANCE

WAT IS HET KNVB K&P-PROGRAMMA?
Het Kwaliteit en Performance-programma van de KNVB is een
programma om clubs te ondersteunen bij het verbeteren van hun
jeugdopleiding. De nadruk wordt gelegd op het systematisch
evalueren en verbeteren van de jeugdopleiding op een
vooruitstrevende manier. Meer hierover kun je lezen op de website
van de KNVB.

HET K&P-PROGRAMMA BIJ BE QUICK
Be Quick Dokkum is vanuit het K&P-programma gecertificeerd als
"Lokale Jeugdopleiding". Dit heeft onder andere impact op het
beleid rond teamindeling, het niveau van jeugdtrainers, de rollen
binnen de club en vele andere dingen. De details over wat het
inhoudt om een K&P-certificaat kun je vinden op de website van de
KNVB. Tevens kun je hier alle actieve en verlopen certificeringen
vinden.
De precieze uitwerking van het K&P-programma op het jeugdbeleid
kan worden gevonden in het jeugdvoetbalbeleidsplan. Deze zijn te
downloaden op www.bequickdokkum.nl/ons-clubbeleid

GESPREKKEN MET OUDERS EN SPELERS
Een belangrijk onderdeel van het K&P-programma is het voeren van
gesprekken met spelers en hun ouders/verzorgers door leiders en
trainers. Op meerdere momenten gedurende het seizoen, en in
meerdere vormen. Meer info hierover staat in het
Jeugdvoetbalbeleidsplan of kan worden opgevraagd bij de HJO. 13



GELDZAKEN, VRIJ-
WILLIGERS & SPONSOREN

SPONSOR WORDEN
Be Quick Dokkum is altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. Immers;
zonder geld loopt de hele voetbalorganisatie stil. 
De sponsormogelijkheden bij Be Quick zijn erg divers, van kleine
bedragen tot grotere sponsordeals. Voor ieder wat wils!
Om je als potentiële sponsor te informeren over de mogelijkheden
als sponsor is er een sponsorgids samengesteld. Deze sponsorgids,
evenals meer informatie over sponsoren en sponsormogelijkheden
kun je vinden op www.bequickdokkum.nl/sponsoren

DE CLUB VAN 50
De Club van 50 van Be Quick bestaat uit personen die Be Quick
een warm hart toedragen door een bijdrage van €50 per jaar te
doneren. Dit geld wordt gebruikt om bijvoorbeeld de accommodatie
te verbeteren of nieuwe apparatuur te kopen. Als lid van de Club
van 50 heb je zelf inspraak in hoe het geld besteed wordt, en komt
je naam op het bord te staan in de kantine. Opgeven kan bij één
van de bestuursleden; meer info vind je op
www.bequickdokkum.nl/club-van-50

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
Gedurende het seizoen worden er bij Be Quick verschillende
gezellige (sportieve) evenementen en activiteiten georganiseerd; de
Pubquiz, het Weidenaartoernooi, de Girlsday, de Bonifatiuscup, de
Familiedag... en vele andere! Informatie over deelname vind je op
https://www.bequickdokkum.nl/agenda 14



GELDZAKEN, VRIJ-
WILLIGERS & SPONSOREN
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FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Wanneer er in de jeugd wegens financiële redenen niet genoeg
kans is om op eigen kosten deel te nemen aan sport, is er de
mogelijkheid om via het Jeugdsportfonds tóch te kunnen sporten.
Meer informatie over dit Jeugdsportfonds is te vinden op
www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/friesland

VERVOERSKOSTEN EN -REGELINGEN
Vervoer wordt geregeld door de leider van een team. Wanneer de
hemelsbrede afstand naar een wedstrijd langer dan 50 km is, kan
met goedkeur vooraf van de penningmeester, een 9-persoons bus
worden ingezet. 
Voor het spelen van wedstrijden op één van de Waddeneilanden
kunnen in overleg met de penningmeester boottickets voor de
spelers worden geregeld; wederom met goedkeur vooraf. 
Met de Amelander voetbalclubs Amelandia en Geel-Wit heeft Be
Quick een haal-en-breng-regeling. De ontvangende vereniging haalt
de bezoekers van en naar de veerboot. De leiders van de teams
hebben hierover voor de wedstrijd onderling contact.

VRIJWILLIGER WORDEN
Be Quick Dokkum is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om zo
samen onze mooie vereniging te onderhouden en verder te
ontwikkelen. Heb je interesse om vrijwilliger te worden? Meld jezelf
aan via secretariaat@bequickdokkum.nl
(meer over specifieke rollen op pagina 16)



GELDZAKEN, VRIJ-
WILLIGERS & SPONSOREN

SCHEIDS- OF LIJNRECHTER WORDEN
Een voetbalwedstrijd heeft een scheidsrechter en twee lijnrechters
("de grens"). Scheidsrechters en lijnrechters zijn daarom van
essentieel belang voor onze club; zonder hen geen wedstrijden!
Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe scheids- en lijnrechters.
Naast je belangrijke bijdrage aan het voetbal, is het een hobby die
jezelf verder helpt in je persoonlijke en zakelijke leven. Natuurlijk
biedt Be Quick je kansen om jezelf door te ontwikkelen met
bijvoorbeeld cursussen of trainingen.

LEIDER OF TRAINER WORDEN
Net als scheids- en lijnrechters zijn leiders en trainers enorm
belangrijk voor het voortbestaan van het voetbal. 
Als leider of trainer help je spelers zich verder te ontwikkelen, en
ontwikkel je jezelf persoonlijk. Je hebt directe invloed op het
verenigingsleven en staat middenin de actie. 
Daarnaast bieden we ook leiders en trainers de kans zich te
ontwikkelen, met bijvoorbeeld instructie-avonden, trainingen en
cursussen.

ANDERE VRIJWILLIGERSROLLEN
Naast wedstrijdgerelateerde vrijwilligersrollen zijn er nog allerlei
andere mogelijkheden als vrijwilliger binnen Be Quick; onderhoud
uitvoeren, kantinediensten draaien, materialenbeheer, en vele
andere dingen! Er is enorm veel mogelijk, en je diensten 
aanbieden is altijd welkom! 16



FACILITEITEN &
MATERIAAL

DE VELDEN
Be Quick Dokkum beschikt over twee kunstgras- en twee
natuurvelden. Hiervan is het hoofdveld eigendom van Stichting
Tolhuispark - het gebruik hiervan buiten wedstrijden en trainingen is
niet toegestaan. Op het andere kunstgrasveld (veld 4) is dit wél
toegestaan. Voor alle velden geldt dat de consul de velden goed- of
afkeurt voor wedstrijden. Wanneer de velden worden afgekeurd
wordt dat via de leider van het team gecommuniceerd.

HET COMPLEX
Ons complex bestaat uit onder andere kleedkamers, een ballenhok,
scheidsrechterkamers en andere ruimtes. Om je wegwijs te maken
hangt er een plattegrond bij de kantine.

DE KANTINE
De kantine is geregeld open. De openingstijden zijn te vinden in het
hoofdstuk "Contact". Aanwezige faciliteiten zijn onder andere een
beamer en een darts-hoek. De kantine kan in overleg met de
kantinebeheerders worden gereserveerd voor Be Quick-
gerelateerde zaken, bijvoorbeeld een teamoverleg of ouderavond.
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MATERIAAL VOOR STAF
Leiders en trainers krijgen aan het begin van elk seizoen al het
materiaal om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.
Hiervoor zijn checklists aanwezig bij het (jeugd-)bestuur.



FACILITEITEN &
MATERIAAL

WEDSTRIJDTENUES EN -PAKKEN
Zoals elke voetbalclub heeft Be Quick Dokkum een mooie
wedstrijdlijn in de vorm van wedstrijdtenues en presentatiepakken.
Deze wedstrijdshirts en presentatiepakken zijn eigendom van de
club, en mogen dus niet privé worden gebruikt. 
De shirts en pakken blijven ook eigendom van de club. 
Keepers dragen op wedstrijddagen het verstrekte wedstrijdshirt en
niet een eventueel privé-keepersshirt.

BE QUICK-KLEDING BESTELLEN
Be Quick heeft een mooie lijn aan kleding in de huisstijl van de club;
onder andere shirts, broekjes, truien en accessoires. Deze zijn te
bestellen via de website www.bequickdokkum.teamshop.club
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OPENINGSTIJDEN KANTINE
Maandag    
Dinsdag      
Woensdag  
Donderdag
Vrijdag       
Zaterdag     
Zondag   

 

LET OP: De kantine kan ook open zijn rond (doordeweekse)
activiteiten en / of wedstrijden   

Be Quick Dokkum

CONTACT

CONTACT MET DE ORGANISATIE
Op zoek naar de contactgegevens van bijvoorbeeld de
kledingcommissie? Van de meeste vrijwilligersfuncties staan op de
website de contactgegevens. 
Je vindt dit overzicht op www.bequickdokkum.nl/contact
Contactgegevens van specifieke personen zoals bijvoorbeeld
leiders kunnen worden nagevraagd via de coördinatoren.

SOCIAL MEDIA KANALEN
Be Quick is aanwezig op diverse social media-kanalen. 
Hier vind je nieuws en updates rond bijvoorbeeld activiteiten en
wetenswaardigheden.

@BeQuickDokkum@csvbequickdokkum

C.S.V. Be Quick Dokkum

GESLOTEN
19:00 tot 22:30 uur
GESLOTEN
19:00 tot 22:30 uur
GESLOTEN
08:00 tot 19:00 uur
GESLOTEN
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