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Betreft: Informatie schoolvoetbal Gooise Meren 2021 

 

 

 

Beste contactpersonen schoolvoetbal,  

 

Hopelijk gaan we in juni weer voetballen! 

De organisatie van het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Gooise Meren heeft de 

intentie uitgesproken om het toernooi door te laten gaan in de periode juni 2021. Het 

toernooi gaat anders gespeeld worden dan voorgaande jaren. Hierbij zullen alleen de D 

en E-categorieën spelen. Daarnaast worden de coronamaatregelen die op het moment 

van de speeldagen gelden strikt nageleefd.  

 

Speeldagen voor 2021: 

Hieronder de speeldata voor schoolvoetbal Gooise Meren 2021. Uiterlijk 26 mei gaat er 

een definitief besluit worden genomen over doorgang van het toernooi. Deze keuze 

wordt gemaakt in samenspraak met de gemeente Gooise Meren en de veiligheidsregio 

Gooi en Vechtstreek.  

 

Ronde Datum 

Speelrondes 2 juni 2021 

 9 juni 2021 

16 juni 2021 

23 juni 2021 

30 juni 2021 

Finale 1 juli 2021 

 

 

Deelnemende categorieën:  

Jongens:  Groepen 5/6: categorie E: 6-tallen op kwart velden: teamcode JE  

Meisjes:  Groepen 5/6: categorie E: 6-tallen op kwart velden: teamcode ME 

Jongens:  Groepen 7/8: categorie D: 8-tallen op halve velden: teamcode JD  

Meisjes:  Groepen 7/8: categorie D: 8-tallen op halve velden: teamcode MD 

 

U wordt vriendelijk verzocht bij deelname met meerdere teams per categorie de teams 

te nummeren. Bijvoorbeeld: Gooilandschool JE2. 

Van belang is wel, dat wordt ingevuld of de leerlingen lid zijn van een 

voetbalvereniging en zo ja van welke, dit in verband met de KNVB – verzekering. 

 

Indien een school problemen heeft met het creëren van een meisjes team mogen zij meedoen 

met de jongens. Het is niet toegestaan om jongens mee te laten doen met een meisjesteam. 

Het is voor elk kind toegestaan om aan één categorie deel te nemen. Geen dubbele 

inschrijvingen. 
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Inschrijfprocedure: 

Door de nieuwe situatie, met o.a. 2 weken meivakantie voor de deur, heeft de 

organisatie besloten om de inschrijvingen digitaal te organiseren. 

De organisatie schoolvoetbal ontvangt graag uiterlijk 12 mei de volledig ingevulde 

formulieren (in pdf) per mail op: j.ohm@gmbeweegt.nl 

Graag per team een pdf met daarop de naam van de school, categorie en het nummer 

van het team.  

Bijvoorbeeld: Godelindeschool JE 2 of Hoeksteen MD 4. 

Graag niet alle teams in een bestand, dit is voor het uitsplitsen van de teams per 

categorie lastig te verwerken.  

 

Gelieve in deze mail ook de schooltijden aan te geven op de woensdag, dit in verband 

met de wedstrijdschema’s 

 

Inschrijfvoorwaarden: 

Ook deze editie gaat de organisatie zorgdragen dat alle scholen voor de 

deelnemersbijdrage (€15, - per team) een factuur ontvangen vanuit onze organisatie, het 

zelfstandig geld overmaken is hierdoor niet mogelijk. Sportfondsen Gooise Meren gaat 

deze factuur via de e-mail versturen naar het ingevulde e-mail adres op het 

inschrijfformulier. 

Teamleiders/scheidsrechters 

Ieder team is vanwege het coronavirus genoodzaakt verplicht twéé teamleiders te 

hebben. Tijdens de vorige edities fungeerden studenten van het mbo-college Hilversum 

als scheidsrechter, echter is dit vanwege de huidige situatie niet verantwoord. Er is 

daarom besloten dat een leider van het thuisspelende team de wedstrijd dient te 

begeleiden als scheidsrechter.  Dit zorgt voor zo min mogelijk onderlinge contacten en 

zodoende wordt de veiligheid van eenieder gewaarborgd. Enige affiniteit met voetbal is 

door de scheidsrechter wel gewenst. De organisatie van het schoolvoetbaltoernooi zorgt 

voor alle voorwaarden rondom de scheidsrechterzaken, denk aan spelregels, fluitje etc.  

 

Coronamaatregelen: 

Bij het schoolvoetbaltoernooi dient er rekening gehouden te worden met de dan 

geldende coronamaatregelen. Voorlopig gaat de organisatie ervan uit dat er geen 

toeschouwers aanwezig mogen zijn en dat voorzieningen als kantine en kleedkamers 

eventueel niet in gebruik kunnen worden genomen. 

 

Op 26 mei gaat de organisatie alle scholen op de hoogte stellen over de dan geldende 

maatregelen en gaan de wedstrijdschema’s worden gecommuniceerd.  

 

 

Sociale media 

Volg jij Gooise Meren Beweegt al op de sociale media kanalen? 

Zo niet, doe dat dan gauw zodat je van alle activiteiten op de hoogte bent. Je kunt Gooise 

Meren Beweegt vinden op de volgende officiële accounts: 

Instagram @gooise_meren_beweegt 

Facebook @GooiseMerenBeweegt 

http://www.gooisemerenbeweegt.nl/
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Belangrijke data 

Hieronder volgt een overzicht waarin alle belangrijke data staan waar rekening mee 

gehouden kan worden: 

 

Datum Informatie 

12 mei Deadline inschrijving per mail 

19 mei Bekendmaking speeldag per categorie 

26 mei Uiterlijke datum voor definitief besluit 

doorgang toernooi 

26 mei Bekendmaking wedstrijdschema’s en 

geldende coronamaatregelen 

 

 

 

 

Vragen? 

Zijn er nog vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u contact op nemen met organisatie 

schoolvoetbal, zie contactgegevens onderaan deze pagina.   

 

Bijlages  

In de bijlages staan de volgende formulieren: 

1. Inschrijfformulier voor groep 5 & 6 

2. Inschrijfformulier voor groep 7 & 8 

 

Met sportieve groet,  

 

Namens de organisatie van het schoolvoetbal 

Jostein Ohm, Kick de Groot & Lotte Schipper 

 

E-mail: j.ohm@gmbeweegt.nl 

Telefoon: 06-48649383 

 

E-mail: k.degroot@gmbeweegt.nl 

Telefoon: 06-24573887 

 

E-mail: l.schipper@gmbeweegt.nl 

Telefoon: 06-34081265 
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