"Club informatie"

Secretariaat

VOORWOORD
Geacht(e) lid, vrijwilliger, trainer, sponsor, supporter, ouder of geïnteresseerde,
Voor u allen hebben we het club informatieboek samengesteld om u te voorzien van benodigde
informatie aangaande onze voetbalvereniging R.K.V.V. Koewacht seizoen 2018 / 2019. Een nieuw
seizoen is belangrijk en geeft nieuwe kansen en mogelijkheden. Of de voorgenomen verwachtingen
uitkomen, hangt van vele zaken af. In ieder geval kunnen we met de juiste instelling en inzet ons zo
goed mogelijk proberen te manifesteren op de vele facetten binnen onze vereniging.
Na elk seizoen zijn er leden die helaas stoppen met voetballen en nieuwe leden die zich aanmelden.
Namens het bestuur wens ik iedereen het beste toe en met name alle leden en in het bijzonder onze
nieuwe leden een hartelijk welkom en veel plezier bij onze vereniging !
De indeling van de nieuwe teams, het verzorgen van trainers en het vinden van passende begeleiding
is erg intensief door het aantal leden per leeftijdscategorie. Met zorg worden diverse scenarios
bekeken waarbij wordt gestreefd naar een optimale verdeling en naar ieders tevredenheid.
Op bestuurlijk niveau zijn er geen wijzigingen in het "dagelijks bestuur" wel zijn diverse nieuwe
bestuurs- en commissie leden aangetreden. Momenteel zijn we nog zoekende naar een bestuurder
voor de commissie sponsoring, uw interesse kunt u kenbaar maken bij het secretariaat. We danken
afgetreden bestuurs- en commissie leden voor hun inzet en toewijding aan de vereniging.
De basis van een goed functionerende voetbalvereniging wordt nog steeds gevormd door de
vrijwilligers. Hun inzet blijft onvermoeid groot. Zij maken een belangrijk deel uit van R.K.V.V. Koewacht
en we willen hen nu alvast danken voor hun enthousiasme en inspanningen waarbij we ervan uitgaan
dat zij net zo veel plezier en voldoening zullen hebben als de spelende leden.
Indien u zich geroepen voelt om u aan te sluiten als vrijwilliger voor welke activiteit dan ook willen we u
bij deze van harte uitnodigen!
Het bestuur staat ook dit nieuwe seizoen voor een aantal serieuze en langlopende opgaven. Het
onderhoud aan de accommodatie is een van de voornaamste posten.
e

e

Op sportief gebied hebben we gezien dat het 1 elftal zich heeft kunnen handhaven in de 4 klasse,
e
een mix van jong en oud is ontstaan bij het 2 elftal waardoor de verwachting om mee te dingen in hun
e
klasse naar prijzen, het 3 wat recreatief voetbal ambieert met een aanwas van spelers en tot slot de
dames zijn door de combinatie met VV Steen te vormen uitgegroeid naar een samenwerkingsverband
waarvoor een stichting is opgericht DKS 17 onder de beide hoofdbesturen. Inmiddels kent DKS 3
dames teams en 1 meisjes team.De aanwas van onze mini's loopt iets terug, maatregelen om
ruchtbaarheid te geven aan onze vereniging zijn inmiddels genomen. Het aantal (spelende) leden is
ook voor komend seizoen iets gedaald.
Met een goed verzorgde accommodatie, verzorgde kleding voor elftallen en een steeds beter
wordende organisatie, bevinden we ons na jaren van zorg in rustiger vaarwater. Dit biedt tevens
ruimte om te investeren in onze accommodatie.
De steun van de gemeente Terneuzen en sponsoren is hierbij steeds erg belangrijk. R.K.V.V.
Koewacht weet zich al jaren gesteund door vele sponsoren en zelfs in deze economisch lastige tijden
blijft het overgrote deel van de sponsoren R.K.V.V. Koewacht steunen, waarvoor dank.
Mede namens het bestuur veel leesplezier!
Met een vriendelijke rood gele sportgroet,
Marc Bauwens | Secretaris
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DE VOETBALCLUB R.K.V.V.KOEWACHT
R.K.V.V. Koewacht is opgericht in Axel op 8 februari 1945.
Het R.K.V.V. Koewacht-terrein "Sportpark de Berlaere" is gelegen aan:
Berlaersstraat 4
NL-4576AD Koewacht
Telefoon: +31 (0) 114 361 803
Correspondentieadres:
Eikenlaan 57
NL-4576BK Koewacht
E-mail: secretaris@rkvvkoewacht.nl
Relatienummer KNVB: BBHW77K
Rekeningnummer Rabobank: NL53 RABO 0330 4162 43
Kamer van Koophandel: 403.022.13
Website: www.rkvvkoewacht.nl
E-mail: info@rkvvkoewacht.nl
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ALGEMEEN
Lees het informatieboek goed door. Er staan gegevens in die elk jaar uw blik waard zijn en het
voorkomt dat u niet volledig geïnformeerd bent over R.K.V.V. Koewacht in haar volle breedte !
R.K.V.V. Koewacht wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder
kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.
R.K.V.V. Koewacht wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en
ouders/verzorgers. R.K.V.V. Koewacht moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters
gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het
bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. De trainers, begeleiders en
ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft
het uitdragen en bewaken van gedragsregels.
De voetbalvereniging R.K.V.V. Koewacht wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo
goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste
elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten
deelnemen dat dit voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op
het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het
verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat R.K.V.V. Koewacht een vereniging is om trots op te
zijn.
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DE ORGANISATIESTRUCTUUR
Om voetbal bij R.K.V.V. Koewacht mogelijk te maken is een vereniging opgericht die bestaat uit het
Dagelijkse Bestuur, verantwoordelijk voor het managen van de vereniging.
Het Dagelijkse Bestuur vormt samen met de voorzitters / vertegenwoordigers van de commissies en
technische zaken het bestuur.
Lid van

Functie

Naam

Telefoonnummer

emailadres

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Boudewijn Bonte

M: 06-10415638

voorzitter@rkvvkoewacht.nl

Bestuur

Vice voorzitter

Jean Pierre Rietjens

M: 06-51353064

technischezaken@rkvvkoewacht.nl

Dagelijks bestuur

Secretaris

Marc Bauwens

T: 0114-364118

secretaris@rkvvkoewacht.nl

Dagelijks bestuur

Penningmeester

Dimphy Dubbeldam

M: 06-53408778

penningmeester@rkvvkoewacht.nl

Bestuur technische commissie

Voorzitter

Jean Pierre Rietjens

M: 06-51353064

technischezaken@rkvvkoewacht.nl

Technische commissie

Lid

Rudy Martens

Technische commissie

Lid

Diego de Vliegher

M: 06-15053331

info@rkvvkoewacht.nl

Technische commissie

Wedstrijdsecretaris

Natthy Rietjens

M: 06-19562575

technischezaken@rkvvkoewacht.nl

Technische commissie

Ledenadministrateur

Diego de Vliegher

M: 06-15053331

info@rkvvkoewacht.nl

Bestuur jeugdcommissie

Voorzitter

Reinbert Broos

M: 06-20303541

voorzitterjz@rkvvkoewacht.nl

Jeugdcommissie

Jeugdsecretaris

Arno Oosterwijk

M: 06-51179865

secretarisjz@rkvvkoewacht.nl

Jeugdcommissie

Lid

Natthy RIetjens

Jeugdcommissie

Lid

Diego de Vliegher

Bestuur sponsorcommissie

Voorzitter

Boudewijn Bonte

M: 06-10415638

sponsoring@rkvvkoewacht.nl

Sponsorcommissie

Lid

Peter de Caluwe

Sponsorcommissie

Lid

Jens Vaerewijck

M:+32 498709791

sponsoring@rkvvkoewacht.nl

Bestuur kantine commissie

Voorzitter

Paul de Vliegher

M: 06-42175415

kantine@rkvvkoewacht.nl

Bestuur evenementencommissie

Voorzitter

Django de Vliegher

M: 06-27001729

evenementen@rkvvkoewacht.nl

Evenementencommissie

Lid

Annemiek Moes

Evenementencommissie

Lid

Maarten den Hartogh

Evenementencommissie

Lid

Miranda Bauwens

T: 0114-364118

Evenementencommissie

Lid

Saskia de Vliegher

M: 06-18848967

Bestuur facilitaire commissie

Voorzitter

Jaap Blok

M: 06-23469767

accommodatie@rkvvkoewacht.nl

Kascommissie

Lid

Herve Schelfhout

Kascommissie

Lid

Kevin Koekoek

Kascommissie

Lid

Bruno Vanasche

Kascommissie

Reserve

Bart van Remoortele

Webteam

Persvoorlichter

Boudewijn Bonte

M: 06-10415638

voorzitter@rkvvkoewacht.nl

Webteam

Webmaster

Martijn de Letter
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Het bestuur stelt zich ten doel om een financieel en organisatorisch kader te scheppen om voetbal bij
R.K.V.V. Koewacht mogelijk te maken en aan dit kader vorm en inhoud te geven. Het bestuur laat zich
ondersteunen en adviseren door commissies.
Het bestuur heeft oog voor en zet zich in voor de vrijwilligers, zodat ook zij plezier beleven in hun
bijdrage aan de vereniging. Het bestuur streeft ernaar de leden te betrekken bij verenigingstaken
waarbij ze hun eigen verantwoordelijkheid hebben en kennen.
Het bestuur zorgt dat er, naast het voetbal, periodiek activiteiten worden georganiseerd om de binding
tussen de (jeugd) leden en de uitstraling naar de gemeenschap en daarmee het dorpskarakter te
behouden.
Voor een verantwoorde sportbeoefening is een kwalitatief goede en veilige accommodatie
noodzakelijk. Deze taak wordt verzorgd door de vereniging in samenwerking met de gemeente.
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ALGEMENE GEDRAGSREGELS
De voetbalvereniging R.K.V.V. Koewacht vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden
tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgen een aantal algemene regels die
zowel op het voetbalspel als op het gebruik en het betreden van het sportpark van toepassing zijn.
Alle actieve en niet actieve leden: senior, junior of pupil, of degene die een bestuurlijke functie, dan
wel een andere begeleidende taak hebben binnen onze voetbalvereniging R.K.V.V. Koewacht, dienen
zich te conformeren aan de gestelde gedragsregels (normen en waarden).

BESTUURS- EN KADERLEDEN
Van Bestuurs- en Kaderleden wordt verwacht, in alle (ook niet bestuurlijke) situaties een voorbeeld te
zijn voor anderen. Men brengt de te hanteren gedragsregels ten uitvoer.
TRAINER, (BEGE)LEIDER EN SPORTMASSEUR
Van trainers, begeleiders en sportmasseur wordt verwacht, in alle (ook niet tot de functie behorende)
situaties een voorbeeld te zijn voor anderen. Men brengt de te hanteren gedragsregels ten uitvoer.
BIJ WEDSTRIJDEN
De trainer en begeleiding:
 Draagt de verantwoording op het sportcomplex. Dit begint een uur voor de wedstrijd, dan wel
bij het verzamelen voor vertrek naar de uitwedstrijd.
 Nuttigt geen alcoholische dranken voor of tijdens de wedstrijd. Denk aan de voorbeeldfunctie.
 Draagt de verantwoording voor, tijdens en na de wedstrijd in de kleedkamer en bij
uitwedstrijden tot en met het vertrek bij andere verenigingen.
 Werkt conform de vastgestelde gedragsregels ten aanzien van de spelers.
 Is verantwoordelijk voor de beschikbaar gestelde sportkleding van het team.
 Leegt de voor hem / haar relevante postbak in de (hoofd-/jeugd-)bestuurskamer.
BIJ TRAININGEN
De trainer en begeleiding:
 Draagt de verantwoording op het sportcomplex, vanaf tenminste vijftien minuten voor aanvang
van de training.
 Nuttigt geen alcoholische dranken voor of tijdens de training.
 Draagt de verantwoording tijdens de training en na de training tot het vertrek uit de
kleedkamer.
 Geeft de training op een wijze welke aansluit bij het voetbaltechnisch beleidsplan.
 Werkt conform de vastgestelde gedragsregels ten aanzien van de spelers.
TAALGEBRUIK
De begeleider / trainer dient het voorbeeld te geven naar de jongeren (lees spelers)
 Onwelvoeglijk taalgebruik tijdens wedstrijden maar ook bij trainingen kan niet worden
getolereerd, daar dit een negatieve werking en uitstraling heeft naar spelers, scheidsrechter,
tegenpartij en publiek;
 De leider / trainer dient een positief voorbeeld te zijn, hoe moeilijk dat soms ook is.
HOUDING/GEDRAG
Een begeleider / trainer is in meer of mindere mate opvoedkundig bezig, derhalve kan deze
corrigerend optreden.
 Blijf rustig en reageer volwassen, probeer te overtuigen zonder te bluffen, spreek de waarheid.
 Indien een speler of ouder zich hier niet in kan vinden, zal de begeleider / trainer deze direct
doorverwijzen naar de voorzitter jeugdzaken en daarna zo nodig het bestuur.

SCHEIDSRECHTER VAN DE VERENIGING
De verenigingsscheidsrechter houdt zich aan de KNVB-reglementen en fluit onpartijdig en objectief.
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TEGENPARTIJ
Toon respect voor de accommodatie van anderen. Voorkom vernielingen en laat geen zwerfvuil
achter. De tegenpartij meldt calamiteiten bij het bestuur, conform de gemaakte afspraken met andere
verenigingen. Respecteer de omgeving van een andere vereniging. Na de wedstrijd kan hier ook
rustig wat genuttigd worden. Elke vereniging doet zijn best een goede sfeer te creëren.
SPELERS
Van spelers mag men verwachten dat zij de normen en waarden van de club kennen en zullen volgen.




BIJ WEDSTRIJDEN
Nemen in principe deel aan wedstrijden
Melden zich tijdig af bij trainer / begeleider als niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen.
Zijn voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.





BIJ TRAININGEN
Nemen in principe deel aan alle trainingen
Melden zich tijdig af bij trainer / begeleider als niet aan de training kan worden deelgenomen.
Zijn voor een training op het aangegeven tijdstip aanwezig.












TAALGEBRUIK
Onwelvoeglijk taalgebruik tijdens wedstrijden maar ook bij trainingen kan niet worden
getolereerd, daar dit een negatieve werking en uitstraling heeft naar mede spelers,
scheidsrechter, tegenpartij en publiek;
Wees als speler positief, hoe moeilijk dat soms ook is.
HOUDING/GEDRAG
Blijf rustig, probeer te overtuigen zonder te bluffen, spreek de waarheid.
Heb respect voor de tegenstander, de leider en de toeschouwers
Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al ben je het daar
niet mee eens.
Geef na de wedstrijd de tegenstander en de scheidsrechter een hand.
Maak vuile schoenen buiten de kleedkamer schoon
Douch na iedere wedstrijd of training
Meld aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
Draag scheenbeschermers tijdens wedstrijden en trainingen

SENIOREN
Naast de normen en waarden als "speler" dienen senioren zich op en buiten het veld te gedragen als
volwassenen. (Zie kopje bestuur en leiders etc.). Een senior heeft grote invloed op de toekomstige
houding van een jeugdlid. Indien een senior twijfelt, "men is nooit te oud om te leren", kan men rustig
de alfabetische lijst met gedragsregels en wetenswaardigheden doorlezen.
OUDERS / VERZORGERS
Niet alleen de kinderen maar ook de volwassenen zijn aanwezig op het speelveld en hebben een
belangrijke taak. Gelukkig volgen vele ouders het voetballen van hun kind. Hun enthousiasme is erg
belangrijk voor de voetbalbeleving van de kinderen. Bedenk hierbij dat als ouder aanmoedigen prima
is, maar coaching onderdeel vormt van de taak van de trainer. De competitieranglijst is belangrijk
maar het plezier en de vooruitgang in het voetballen van de kinderen staat voorop. Kinderen hebben
vrijheid nodig om het voetbalspel te ontdekken en worden hierbij geholpen door de trainer. De
geboden leerstructuur moet worden gezien als een volgende stap naar zelfstandigheid en
zelfwerkzaamheid.
Probeer derhalve als ouder/verzorger een positieve bijdrage te leveren, thuis en langs de lijn. De club
wordt onder andere afgerekend op het taalgebruik van ouders/verzorgers. Let hier alstublieft op.
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Heb daarnaast waardering voor het werk wat alle vrijwilligers doen voor R.K.V.V. Koewacht. Blijf
tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden staan. De trainer en begeleider zorgen tijdens de
training, wedstrijd en in de rustpauze voor de begeleiding van het team en spelers. Voor jeugdige
sporters is het fantastisch om aangemoedigd te worden. Verander een nederlaag in een overwinning.
Leg u neer bij beslissingen van de scheidsrechter. Ondersteun de geldende regels van de club en
maatregelen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
R.K.V.V. Koewacht is afhankelijk van vrijwilligers om het lidmaatschap en voortbestaan van onze club
laagdrempelig te houden. Voor iedere ouder/verzorger zullen we een aantal malen per seizoen een
beroep doen om te assisteren bij:
 het rijden bij uitwedstrijden,
 roulerend wassen van de tenues en
 de bezetting van de kantine.
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HOE GAAN WE MET ELKAAR OM?
HOUD JE AAN AFSPRAKEN EN REGELS
Afspraken en regels kan je vergelijken met verkeersregels: als iedereen zich er aan houdt, loopt het
verkeer het beste. Voor samenwerking geldt hetzelfde: iedereen weet waar hij aan toe is en wanneer
hij wat moet doen. Als je je niet aan de afspraken houdt, breng je anderen in de problemen.
WERK DOOR…. JA, MAAR IK BEN VRIJWILLIGER
We staan samen jaarlijks voor een klus. Als iedereen doorwerkt is de klus het snelst geklaard. Mensen
vinden het vervelend als de een meer moet doen dan de ander. Dan wordt er namelijk niet echt
samengewerkt. Ook een vrijwilliger heeft verantwoordelijkheden.
ZEG WAT JE DWARS ZIT
Als je je ergert aan anderen, werkt dat niet zo prettig. Daarom kan je maar beter duidelijk en op een
correcte manier zeggen wat je dwarszit. Benader alleen degene die het aangaat.
RODDEL NIET OVER ANDEREN
Roddelen is mensen zwart maken als ze er niet bij zijn. Als je roddelt, verlies je veel energie en het
levert niets op, alleen maar een slechte sfeer.
STA OPEN VOOR KRITIEK
Als je samenwerkt probeer je samen oplossingen te vinden. Dat betekent dat je kritiek kunt krijgen.
Iemand anders vindt dat een andere aanpak meer effect heeft. Denk er over na, bedank de ander
voor het advies en beslis zelf wat je er mee gaat doen: toepassen of niet, natuurlijk wel binnen de
gemaakte afspraken. Het bestuur is er ter ondersteuning van het nemen van de juiste beslissingen.
HOUD REKENING MET ANDEREN
Mensen verschillen van elkaar. Iedereen heeft een verschillende achtergrond en karakter en is anders
opgevoed. Houd daar rekening mee, dan verloopt de samenwerking prettiger.
KOM MET IDEEËN
"Twee weten meer dan één" is een bekend spreekwoord. Zo is het ook met samenwerken. Door na te
denken over hetgeen er van je verwacht wordt en hoe dit verbeterd kan worden, vergroot je
betrokkenheid en motivatie. Vaak kan het werk effectiever gedaan worden.
PROBEER ANDEREN TE HELPEN
In een team werk je niet alleen. Elke groep of team heeft een gezamenlijk doel. Door elkaar te helpen
daar waar nodig of wenselijk is, kan het werk sneller en efficiënter gedaan worden. Dit vergroot ook de
teamgeest en het plezier.
GEEF ANDEREN COMPLIMENTEN
Mensen werken prettig als ze te horen krijgen wat ze goed doen. Het geeft meer zelfvertrouwen. Geef
dus niet alleen kritiek, maar ook complimenten.
BELOOF GEEN DINGEN DIE JE NIET WAAR KUNT MAKEN
Een ander helpen is prima, maar beloof geen dingen die je niet waar kunt maken. Je eigen werk gaat
voor. Als mensen verwachten dat je ze helpt en je doet dat niet, dan leidt dit tot ongenoegen en
irritaties.
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LID WORDEN VAN VOETBALVERENIGING R.K.V.V. KOEWACHT ?
Vul dan het inschrijfformulier in op www.rkvvkoewacht.nl/inschrijfformulier/ en er zal zo snel mogelijk
met u contact opgenomen worden.
Als seniorenlid of als ouder / verzorger van een kind kunt u ook een inschrijvingsformulier komen
invullen op het sportcomplex van R.K.V.V. Koewacht. Trainers of begeleiders helpen u graag!
Indien het nieuwe lid bij aanmelding 16 jaar of ouder is dient een geldig legitimatiebewijs en pasfoto's
overlegd te worden.
Ieder nieuw lid mag 2 trainingen bij wijze van proef 'gratis' volgen. Bij gebleken interesse dient men lid
te worden van de vereniging.
Nieuwe leden betalen eenmalig € 8.00 administratiekosten.
e

Als lid heb je gratis toegang bij de competitiewedstrijden van het 1 elftal.

CONTRIBUTIE TARIEVEN PER 1 JULI 2018
Het bestuur is gerechtigd om de contributie jaarlijks te indexeren conform de Consumenten Prijs Index
af te ronden op hele euros naar boven met een minimum van € 2.00 / jaar exclusief kledinggeld.
Pupillen onder
Kledingfonds
JO19 (A)
€
10,00
JO17 (B)
€
10,00
JO15 (C)
€
10,00
JO13 (D)
€
10,00
JO11 (E)
€
10,00
JO 9 (E)
€
10,00
JO 7 (Mini’s)
€
10,00
Senioren
€
10,00
Donateurs of steunend lid
Seizoen kaart houders
Vrienden van RKVV Koewacht
65+
Nieuw lid eenmalig admin.

Per jaar
Totaal
€ 94,00 € 104,00
€ 87,00 € 97,00
€ 85,00 € 95,00
€ 80,00 € 90,00
€ 78,00 € 88,00
€ 78,00 € 88,00
€ 42,00 € 52,00
€ 110,00 € 120,00
€ 62,00 € 62,00
€ 48,00 € 48,00
€ 50,00 € 50,00
€ 39,00 € 39,00
€
8,00 € 8,00

JUNIORENLEDEN
De contributie is zonder wasgeld, dit daar de teams zelf zorg dragen dat de tenues (per toerbeurt door
ouders) gewassen worden.
Extra informatie voor Mini's
Mini’s zijn jongens en meisjes van 5 of 6 jaar. Zij kunnen op spelenderwijze kennis maken met het
voetbalspel. Zij trainen een keer per week en spelen regelmatig op zaterdag in toernooivorm hun
wedstrijdjes. De wedstrijden van de mini’s verlopen niet via de KNVB maar via een regionaal initiatief.
Als spelers na de mini’s doorstromen naar een F-eftal kunnen zij gaan deelnemen aan de competitie.
SENIORENLID
Heren en dames die op 1 januari 2018 18 jaar of ouder zijn betalen € 110,- per jaar. Dit bedrag is
exclusief een bijdrage van € 10,- kledingfonds.
UITZONDERINGEN OP CONTRIBUTIE TARIEVEN
Niet voetballers:
o Donateurs of Steunend lid € 62,o Seizoenskaart houders € 48,-
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o
o

Vrienden van R.K.V.V.Koewacht € 50,+
65 € 39,-

Begeleiders van 7- en 11 tallen:
Deze vrijwilligers, meestal ouders, die de functie van grensrechter of leider bekleden zijn met een
bijdrage van € 10,- aangemeld bij de KNVB. Op basis van deze aanmelding wordt de verzekering
actief en wordt een KNVB-code voor het wedstrijdformulier verstrekt.
BETALINGSWIJZE PER 1 JULI 2018
Het verenigingsjaar van R.K.V.V. Koewacht loopt van 1 juli t/m 30 juni. Deze loopt gelijk met het KNVB
boekjaar. Indien leden of ouders van leden een afwijkende betalingsregeling voor de contributie willen
treffen, worden zij verzocht om vóór 1 september contact op te nemen met
penningmeester@rkvvkoewacht.nl
Bestaand lidmaatschap
Contributie per jaar, betaling(en), voor 31 augustus, per nota te voldoen.
KLEDINGFONDS
Doelstelling is om deze bijdrage samen met sponsoren om de drie jaar nieuwe elftal kleding te kunnen
aanschaffen waarbij uniformiteit van de tenues voorop staat.

STOPPEN ALS LID VAN VOETBALVERENIGING R.K.V.V. KOEWACHT ?
Dat vinden we jammer!
Opzeggen dient te gebeuren bij de secretaris van R.K.V.V. Koewacht, secretaris@rkvvkoewacht.nl
U dient eventueel de achterstallige schulden te voldoen en mede de in bruikleen verkregen goederen
in goede staat in te leveren bij uw trainer of begeleider. Tevens dient de lidmaatschapkaart ingeleverd
te worden.
Jeugdleden die bij de mini's, E en F jeugd voetballen kunnen per half jaar opzeggen. De contributie
incasso stopt op de eerste dag van het nieuwe half jaar. Er wordt geen restitutie gegeven op het
lopende half jaar en kledinggeld.
Alle overige leden gaan het lidmaatschap aan voor één heel seizoen en dienen zich vóór 15 juni
2019 bij de secretaris af te melden. Indien dit nadien gebeurt, behoudt R.K.V.V. Koewacht zich het
recht voor de reeds betaalde kosten aan KNVB op het lid te verhalen dat te laat opgezegd heeft.
Vragen of wil je een wijziging van je gegevens doorgeven?
Dat kan, we verzoeken u vriendelijk om niet te bellen, maar een email te sturen naar
info@rkvvkoewacht.nl
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ALFABETISCHE LIJST VAN GEDRAGSREGELS EN WETENSWAARDIGHEDEN
AFGELASTINGEN VAN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
De consul neemt de beslissing voor de competitiewedstrijden op zowel zaterdag als zondagmorgen.
Bij twijfel wordt de beslissing niet op vrijdagavond genomen maar op zaterdagochtend om acht uur
voor de wedstrijden tot en met twaalf uur. Om elf uur wordt een beslissing genomen voor de
wedstrijden na twaalf uur.
Bij algemene afgelasting door de KNVB op de dag voor de competitie of bekerwedstrijd zal na overleg
worden besloten of er vriendschappelijk gevoetbald kan worden en op welk veld. Deze beslissing kan
eventueel worden uitgesteld tot de desbetreffende wedstrijddag, in eerste instantie beslist de consul.
Zodra er afgelastingen bekend zijn vanuit de vereniging, worden deze zo spoedig mogelijk
doorgegeven via trainer of elftalleider. Voor de landelijke afgelastingen via de KNVB kun je kijken op
NOS teletekst (pag. 603) of Omroep Zeeland.
PUPILLEN EN JUNIOREN:
Zaterdags kan de wedstrijdcoördinator informatie verschaffen na 08.00 uur.
SENIOREN:
Zondags kan de wedstrijdcoördinator informatie verschaffen na 08.30 uur.
Training: Bij slechte weersomstandigheden zal altijd de trainer de beslissing nemen. Voor
afgelastingen van de trainingen van onze jeugdelftallen worden deze gemeld door trainer of
elftalleider.

AFMELDEN
Je dient je tijdig voor de training of wedstrijd af te melden bij de eigen trainer / leider. Alle informatie uit
het Informatieboek is op de website het hele seizoen beschikbaar.
ALCOHOL
De richtlijnen van de Drank- en Horecawet zijn ook bij R.K.V.V. Koewacht van toepassing. Wetgeving
NIX18 is van toepassing. Uiteraard doen we ook een beroep op het individu om zich goed te
informeren over en zich te gedragen naar dit beleid. R.K.V.V. Koewacht is geen opsporingsinstantie
en verzoekt eenieder zich naar het nieuwe beleid te gedragen.
ALCOHOLISCHE DRANKEN
Gelieve geen alcoholische dranken voor of tijdens de wedstrijd of training te nuttigen. Een
energiedrank op zijn tijd kan geen kwaad. Na de wedstrijd is iedereen van harte welkom in de kantine.
AVG
Ieder betrokkene van R.K.V.V. Koewacht dient bij inschrijving of registratie het bijbehorende formulier
met betrekking tot de AVG in te vullen, voorkeuren aan te geven en te onderteken.

ALCOHOLISCHE DRANKEN
De in het seizoen opgelopen boetes worden door de voetbalvereniging R.K.V.V. Koewacht verrekend
met het desbetreffende lid of het team waarin hij / zij speelt. Indien boetes niet betaald worden, kan
het bestuur van R.K.V.V. Koewacht desbetreffende elftal of speler een speelverbod opleggen.
CONTRIBUTIEREGELS
Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de competitie als de contributie voor
aanvang van de competitie is voldaan. Dit volgens de vastgelegde afspraken tijdens de algemene
ledenvergadering (ALV). Van leden die niet tijdig de contributie betalen, wordt, indien ook de
herinnering geen betaling tot gevolg heeft, automatisch het lidmaatschap opgezegd. De consequentie
is dat hij / zij bij geen enkele andere vereniging kan spelen. Indien u, om wat voor reden dan ook, een
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betalingsregeling wenst te treffen, dient u vóór 1 september van het betreffende jaar contact op te
nemen met de penningmeester (penningmeester@rkvvkoewacht.nl). Uiteraard wordt uw aanvraag tot
het treffen van een betalingsregeling vertrouwelijk behandeld. Het na deze datum treffen van een
betalingsregeling is niet onmogelijk maar levert u en ons veel onnodig werk !

DIEFSTAL
Vermissing van eigendommen altijd melden bij het wedstrijdsecretariaat. Het voorval dat een persoon
die zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt terstond voorgedragen aan het
bestuur. Het voorstel van het bestuur wordt voorgelegd aan de ledenvergadering. Van diefstal van
eigendommen van R.K.V.V. Koewacht wordt aangifte gedaan. De voetbalvereniging R.K.V.V.
Koewacht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal van persoonlijke eigendommen.
DIGITAAL WEDSTRIJD FORMULIER (DWF)
Inmiddels is voor alle elftallen het digitaal wedstrijdformulier ingevoerd.
DOUCHEN
Na elke wedstrijd wordt er, uit hygiënische overwegingen, een douche genomen. Het is verder zinvol
badslippers te dragen, dit ter voorkoming van voetschimmel. Na de training is het ook zinvol te
douchen, doch hier willen we geen verplichting opleggen. Heb je redenen om na de wedstrijd niet te
douchen, bespreek dit dan met de begeleiding van het team.
GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden kleding of voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de trainer, begeleider of het
wedstrijdsecretariaat van die dag en worden verzameld bij de terreinmeester. Vraag z.s.m. nadat je
ontdekt hebt dat je iets kwijt bent het wedstrijdsecretariaat of terreinmeester of er iets gevonden is.
Jaarlijks blijkt dat vele zaken niet opgehaald worden. R.K.V.V. Koewacht bewaart tot het einde van het
seizoen deze spullen maar kan dit niet oneindig doen. R.K.V.V. Koewacht kan niet aangesproken
worden op het verwijderen van niet opgehaalde spullen!
KAMPIOENEN!
Het bestuur van R.K.V.V. Koewacht is niet aansprakelijk voor het vieren van een kampioenschap
buiten het sportpark van R.K.V.V. Koewacht. De aansprakelijkheid van een rondrit met een platte kar
is voor rekening en risico van de organisatoren. Het bestuur is altijd bereid tot het beantwoorden van
vragen en geven van advies, want kampioenschappen moeten natuurlijk wel gevierd worden !
KLEDINGCONTAINER
Oude kleding en schoenen kunnen worden gedeponeerd in deze container. De opbrengst van deze
container komt rechtstreeks ten gunste van de vereniging.
KLEEDKAMER
Bij de mini's en JO-9 pupillen mogen de ouders / verzorgers in de kleedkamer komen helpen met
aankleden. Vanaf de JO-11 pupillen mogen alleen de directe begeleiders van voetbalvereniging
R.K.V.V. Koewacht in de kleedkamer. Dit om de rust in de kleedkamer te bewaren. Douchen en
aankleden kunnen ze voortaan zelf. De kleedkamer laten we, waar dan ook, zo schoon mogelijk
achter. Papier, blikjes en andere rommel verdwijnen in de afvalbakken. De begeleider ziet hierop toe.
De begeleider / trainer kan bij het wedstrijdsecretariaat of terreinmeester verzoeken de kleedkamer af
te sluiten. Na de wedstrijd controleert de terreinmeester of de kleedkamer op orde is en meldt dit bij
het wedstrijdsecretariaat. Bij calamiteiten veroorzaakt door gasten, wordt de bezoekende vereniging
terstond op de hoogte gebracht, conform de gemaakte afspraken.
KLEEDKAMER EN VELDINDELING
Midden aan onze kleedlokalen hangt er een bord waar de indeling van de kleedlokalen en velden
worden aangeduid.
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MISDRAGINGEN
Misdragingen tijdens de wedstrijd, worden volgens de KNVB-regels behandeld. Misdragingen voor of
na de wedstrijd, of voor, tijdens en na training, worden gemeld bij het bestuur. Indien de straf
royement ten gevolge heeft, wordt door het bestuur verantwoording afgelegd aan de jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering (ALV).
PRIVACY POLICY
R.K.V.V. Koewacht kent een privacy policy welke gepubliceerd staat op de website, conform deze
richtlijnen werkt de vereniging.
PORTRET RECHT
Bij R.K.V.V. Koewacht worden regelmatig foto's en ander materiaal gepubliceerd via de social media
kanalen. De vereniging behoudt zich het recht voor om deze vrijelijk te publiceren. Indien leden,
ouders / verzorgers of bezoekers van ons sportcomplex zich, om welke reden dan ook, geroepen voelt
om het beeldmateriaal te laten verwijderen kunt u dit via info@rkvvkoewacht.nl kenbaar maken. Het
materiaal zal dan zo snel mogelijk worden verwijderd.
OP HET VELD
Sokken netjes opgetrokken en het shirt keurig in het broekje. Draag geen kettinkjes, horloges, ringen
of lange oorbellen. Vergeet je scheenbeschermers niet, het is een verplichting van de KNVB deze te
dragen! Ben je ze vergeten dan kun je niet meespelen !
OPRUIMEN MATERIAAL
De trainer geeft aan welke spelers het materiaal dienen op te ruimen.
OUDERS/VERZORGERS
Indien er vragen zijn, neem dan contact met ons op. We zijn altijd bereid informatie te verschaffen, via
info@rkvvkoewacht.nl. Verder verwachten we van ouders/verzorgers dat deze bij de juniorenleden
een helpende hand bieden bij activiteiten in de kantine, bij verplaatsingen willen rijden en het wassen
van de clubtenues. Hiervoor wordt per seizoenshelft een rooster opgesteld waarbij iedere
ouder/verzorger 1x per activiteit zal worden ingeroosterd. Naast het leveren van de ingeroosterde
activiteiten verwachten we een positieve bijdrage: Geen verbaal geweld en negatieve opmerkingen
naar de scheidsrechter of overig publiek. Iedereen doet zijn of haar best. Willen ouders een
aanvullende bijdrage leveren als vrijwilliger, dan kan men zich aanmelden bij het bestuur.
ROOKVERBOD
Op 1 juli 2008 is in Nederland een algeheel rookverbod afgekondigd in Horeca gelegenheden waartoe
ook de kantine van R.K.V.V. Koewacht behoort ! Overigens is het bij R.K.V.V. Koewacht ook verboden
in de rest van de accommodatie, waaronder de kleedkamers te roken!
SCHEIDSRECHTERS
De vereniging heeft het landelijk gedragsconvenant met de KNVB, een soort contract met afspraken,
ondertekend. We houden ons aan de regels. Sterker nog, het bestuur controleert de naleving van de
gemaakte afspraken.
Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechter, waar dan ook. We maken tijdens de
wedstrijd fouten, de tegenstander (gelukkig) ook. De scheidsrechter (ook maar een mens), kan er ook
wel eens naast zitten. We hebben elkaar veel te hard nodig. Ten overvloede:
 Val de scheidsrechter niet verbaal aan en toon het nodige respect.
 Een zinloze discussie leidt alleen maar tot ergernis, of erger, tot gestaakte wedstrijden.
 Elk voorval dient terstond gemeld te worden door de begeleiding (trainer / leider) van het elftal
aan het wedstrijdsecretariaat. Ook bij uitwedstrijden !
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SANCTIES / SCHORSING
Een door de KNVB opgelegde sanctie of schorsing wordt altijd ten uitvoer gebracht. De bijbehorende
boete zal door het betreffende lid zelf betaald moeten worden. R.K.V.V. Koewacht heeft ook het recht,
uiteraard gemotiveerd, leden (ook aanvullend) te schorsen en zelfs te royeren. De statuten en het
huishoudelijk reglement zijn hierbij leidend.
SCOUTING
Regelmatig worden wedstrijden bezocht door scouts van verschillende BVO's (betaald voetbal
organisaties). Met de BVO's zijn hierover afspraken gemaakt. Elke scout dient zich vooraf bij het
bestuur te melden !
SPELERSPAS
De spelerspas, ingevoerd door de KNVB, is verplicht vanaf de JO-15 categorie en hoger. Alle
voetballende leden zullen deze spelerspas via R.K.V.V. Koewacht moeten aanvragen. U ontvangt
hiervoor een uitnodiging van de ledenadministrateur, elftalbegeleider of via Jeugdzaken. Dit geldt
tevens voor de leden die al een spelerspas hebben maar die vanwege de vervaldatum vervangen
moeten worden.
Zonder spelerspas kan niet gespeeld worden !
Leden die Bekerwedstrijden spelen, moeten voordien al in het bezit zijn van een (tijdelijke) spelerspas.
Wacht niet tot het laatste moment, zowel R.K.V.V. Koewacht als ook de KNVB heeft een aantal weken
verwerkingstijd nodig. Houd daar rekening mee, want anders dupeer je jezelf en je team !!!
De spelerspas heeft een geldigheidsduur van 5 jaar voor jeugdleden en 10 jaar voor seniorenleden.
De pas blijft (in) bezit van R.K.V.V. Koewacht !
SPELREGELBEWIJS
Tweedejaars JO-17 junioren dienen verplicht het officiële KNVB Spelregelbewijs te halen. het
spelregelbewijs maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht
in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. De website www.voetbalmasterz.nl is
hiervoor gelanceerd. Via deze website kunnen tweedejaars JO-17 junioren het officiële KNVB
Spelregelbewijs halen. De JO-17 junioren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij dit bewijs halen.
R.K.V.V. Koewacht zal hen zoveel mogelijk informeren, instrueren en motiveren. Het behalen van het
spelregelbewijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van spelers, R.K.V.V. Koewacht en KNVB.
SPORTPARK DE BERLAERE
Laat geen rommel slingeren, ruim het op of gooi afval in de daarvoorbestemde afvalbak. Buiten de
kantine is glas- en aardewerk niet toegestaan. Liever ook geen voetbalschoenen in de kantine. Als je
aan de andere kant van het veld moet zijn, loop dan om het veld heen. De toegangen naar de velden
in het belang van de veiligheid vrijhouden. Stal fietsen netjes en ordentelijk in de fietsenrekken. Matig
je snelheid in de nabijheid van het sportpark en parkeer voertuigen in de parkeervakken.
VERBODEN OF VERDOVENDE MIDDELEN
Geen prestatie verhogende, verboden of verdovende middelen voor of tijdens de wedstrijd of training,
in of op het sportpark de Berlaere. Bij constatering van verspreiding of gebruik zal het bestuur forse
maatregelen treffen.
VERZEKERING
R.K.V.V. Koewacht is aangesloten bij de KNVB. Deze heeft op haar beurt een collectieve ongevallenen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar aangesloten verenigingen en leden.
Kort samengevat bij medische of tandheelkundige kosten wordt de schade claim als volgt verwerkt:
 Beroep op de persoonlijke basisverzekering (Belgische benaming: Mutualiteit). Indien deze
niet afdoende dekking biedt kan schade worden geclaimd via
 de persoonlijke aanvullende verzekering (Belgische benaming: hospitalisatieverzekering)
indien deze verzekering de schade niet of niet geheel dekt kan schade worden geclaimd via
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de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de KNVB.

Uitgebreide informatie vindt u op de website van de KNVB https://www.knvb.nl/assist/assistbestuurders/regels--amp;-bepalingen/knvb-bepalingen/juridisch/verzekeringen

VERTROUWENSPERSOON
R.K.V.V. Koewacht wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich
thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken
als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste
omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus –
helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor
de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt
aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even
gemakkelijk. In zo'n geval ga je naar een vertrouwd persoon die luistert en die niets doet zonder eerst
te overleggen met degene die de melding heeft gedaan wat de beste oplossing voor het probleem is.
Indien jij/ u als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last heeft van ongewenst gedrag, dan
kun jij / kunt u contact opnemen met één van de leden van het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene
die de klacht of het probleem heeft gemeld, zullen vervolgstappen worden genomen en kunnen
andere personen bij de zaak worden betrokken.

WAARDEVOLLE SPULLEN
Laat deze thuis en voorkom hiermee diefstal van goederen. De voetbalvereniging R.K.V.V. Koewacht
is hiervoor niet aansprakelijk.
SUPPORTERS
Het is voor de (voetbal)ontwikkeling van de kinderen goed, dat ouders / verzorgers en andere
geïnteresseerden belangstelling tonen tijdens de wedstrijden en trainingen. Moedig ze op een
positieve manier aan en herinner ze zo nodig aan de gemaakte afspraken binnen de
voetbalvereniging R.K.V.V. Koewacht.
TAALGEBRUIK
In het heetst van de wedstrijd kan men er per ongeluk "iets" uitflappen. ‘That's all in the game’.
Spelers, trainers, begeleiders en supporters die zich op de trainingen en of wedstrijden, daar hoort
ook de aankomst en het vertrek van een sportaccommodatie bij, schuldig maken aan vloeken /
schelden, dienen te worden gecorrigeerd of worden aangemeld bij het (jeugd)bestuur.
TEGENSTANDER
Deze is nodig om een wedstrijd te kunnen spelen. Na een gewonnen, gelijk gespeelde, of verloren
wedstrijd geven we de tegenstander een hand. De begeleider ziet hierop toe.
TENUE/KLEDING
De teams beschikken allen over gesponsorde shirts, broeken en kousen. Verder zijn er een aantal
teams die de beschikking over trainingspakken en/of tassen hebben. Deze spullen mag je gebruiken,
maar zijn geen eigendom. Na de wedstrijd, de kleding volgens afspraak opbergen in de daarvoor
bestemde tassen. De leider ziet hierop toe. Iedere speler dient in het bezit te zijn van een paar goede
(gepoetste) voetbalschoenen en scheenbeschermers. De scheidsrechter kan je van het veld sturen
indien je geen scheenbeschermers draagt! Een slidingbroek mag, maar dan in dezelfde kleur als je
sportbroek. De kleding en schoenen kunnen voor de wedstrijd worden gecontroleerd door de
scheidsrechter.
Pak zelf je tas in en controleer je voetbal- en wasspullen. Voor en na de wedstrijd dient men andere
kleding en schoenen te dragen dan tijdens de wedstrijd. Alle spullen, in bruikleen door R.K.V.V.
Koewacht verstrekt, draag ze alleen op de afgesproken dagen!!!
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TRAINEN
Trainen is een belangrijk onderdeel van de sport. Kom tijdig en trek kleding aan die is afgestemd op
de buitentemperatuur. Niet bij tien graden vorst in korte broek, wel stoer maar behoorlijk dom. Zorg dat
je op tijd bent omgekleed om aan de warming-up te beginnen. De aan- en afwezigheid bij de training
wordt genoteerd. Als je een keer niet kan komen trainen, bel dan tijdig af, (zie afmelden). Ouders zie
hierop toe. Trainingen gaan in principe altijd door.
VERNIELINGEN
Indien een lid van onze vereniging op enigerlei wijze schade berokkent aan derden, is R.K.V.V.
Koewacht niet aansprakelijk. Het betreffende lid draagt hiervoor zelf de verantwoording en
aansprakelijkheid. Alle kosten worden als zodanig volledig verhaald. Bij Senioren rechtstreeks, bij een
minderjarige zijn de ouders/verzorgers vanzelfsprekend aansprakelijk.
VERVOER
We hopen dat de belangstelling van de ouders / verzorgers zodanig groot is, dat we voldoende
vervoer hebben. Laat het niet altijd dezelfde mensen zijn die moeten rijden. De begeleider coördineert
het vervoer binnen het team. Denk tevens aan de mensen die hun auto's ter beschikking stellen voor
het vervoer naar uitwedstrijden, hou de auto netjes en let op je gedrag.
WEDSTRIJD
De speler dient altijd tijdig aanwezig te zijn. Spreek met je leider / trainer de juiste tijd af. Bij
thuiswedstrijden is er mogelijk een bespreking vooraf. Bij uitwedstrijden vertrekken we gezamenlijk
vanaf de eigen accommodatie tenzij dit vooraf anders afgesproken is.
Zijn deze wetenswaardigheden en (gedrags)regeIs allemaal nodig? JA ! !
Alleen door samen te werken, een team te zijn, bewustwording van wat wel en niet kan binnen de
vereniging houden we de naam van voetbalvereniging R.K.V.V. Koewacht hoog.
Respect kun je niet afdwingen, respect en aanzien moet je verdienen!

SPONSOREN
Als vereniging proberen we de financiële drempel voor bestaande en nieuwe leden zo laag mogelijk te
houden. De gemeente Terneuzen draagt hier in materiële en geldelijke zin aan bij.
Daarnaast heeft de vereniging vele sponsoren, die een financiële of materiële bijdrage leveren aan de
vereniging. Deze mensen doen dat veelal uit liefde voor de club. Zorg dat de sponsors tevreden
kunnen zijn over onze uitstraling. Ieder lid draagt hieraan bij.
Zonder de hulp van sponsoren zou het lidmaatschap vele malen hoger zijn.
Benader zelf geen sponsoren, maar schakel daar de sponsorcommissie voor in!
Wilt u als instelling of bedrijf het voetbal mogelijk maken in een kwalitatief goede en veilige
accommodatie voor verantwoorde sportbeoefeing, meewerken aan de uitstraling van de diverse
voetbalteams en daarnaast periodieke activiteiten die de binding tussen de leden en de gemeenschap
mogelijk maken, ondersteunen, neem dan contact op met Boudewijn Bonte op 06-10415638 of via
sponsoring@rkvvkoewacht.nl.
Er
zijn
diverse
sponsorpakketten
samengesteld,
raadpleeg
hiervoor
de
website
http://www.rkvvkoewacht.nl/vereniging/sponsoring/. Ziet u andere mogelijkheden of wilt u vrienden
worden van R.K.V.V. Koewacht? Elke andere vorm van sponsoring is bespreekbaar met de sponsor
commissie!
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EVENEMENTEN
Om het dorpskarakter van onze vereniging te behouden, worden er periodiek evenementen
georganiseerd. Sommige evenementen zijn bedoeld voor enkel de leden, zoals voetbal toernooien,
andere evenementen zijn toegankelijk voor de gehele gemeenschap, vb carnaval, kaarting, schieting
de kwis van Chris, The Obstacle Run etc, andere evenementen worden gezamenlijk georganiseerd
met andere verenigingen, vb mountainbike tocht of de Berlaerloop.
Een overzicht van evenementen staat op onze website http://www.rkvvkoewacht.nl/events. Heeft u
zelf een leuk evenement in gedachte contacteer dan de commissie evenementen@rkvvkoewacht.nl.
Zij zullen contact met u opnemen.

SOCIAL MEDIA
R.K.V.V. Koewacht volgt de trend binnen onze maatschappij en zal meer en meer gebruik gaan
maken van sociale media. Het meest actuele nieuws kunt u dan ook vinden op onze vernieuwde
website: www.rkvvkoewacht.nl, onze facebookpagina: Koewacht-voetbal en u kunt ons volgen op
Twitter: @VVKoewacht. Wilt u iets publiceren rondom R.K.V.V. Koewacht bv. foto´s of een
wedstrijdverslagje dan kan dit worden aangemeld bij onze webmaster Martijn de Letter.
Contactgegevens webmaster@rkvvkoewacht.nl.
Binnen de vereniging geldt een bepaalde mate van censuur. Schokkende, aanstootgevende,
intimiderende beelden, uitlatingen of informatie zullen niet worden getolereerd. De vereniging neemt
hiervan afstand. Mocht dit onverhoopt toch worden geconstateerd, kunnen sancties het gevolg zijn.

STAGE BIJ R.K.V.V. KOEWACHT
De verwachting is dat er in Nederland jaarlijks 195.000 leerlingen zullen deelnemen aan een
Maatschappelijke Stage. R.K.V.V. Koewacht wil leerlingen de mogelijkheid bieden om de
maatschappelijke stage te vervullen.

DOEL
Het doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met
vrijwilligerswerk en zij hierdoor een bijdrage leveren aan de maatschappij. Jongeren doen iets voor
een ander en ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander.
Wat voor vrijwilligerswerk kun je doen bij R.K.V.V. Koewacht ?
 terreinknechtwerkzaamheden op zaterdagen
 accommodatieonderhoud
 trainen van jeugdteams samen met de vaste trainer van het team
 begeleiden van jeugdteams tijdens wedstrijddagen
 werkzaamheden verrichten vóór, tijdens en na thuistoernooien
 hulp bieden bij activiteiten
 overig in overleg
 wedstrijden leiden op zaterdagen bij de pupillen
HEB JE BELANGSTELLING IN EEN MAATSCHAPPELIJKE STAGE?
Mocht je van deze gelegenheid gebruik willen maken, stuur dan een email met je
gegevens aan info@rkvvkoewacht.nl onder vermelding van ‘stage’ .
Geef dan de volgende gegevens in de email weer:
 Naam school
 Contactpersoon school
 Telnummer school
 Het aantal uren dat je stage dient in te vullen
 Het telnummer waarop jij bereikbaar bent
 Naar welke invulling / taken je voorkeur uitgaat bij een stage bij R.K.V.V. Koewacht
 Welke dagen en tijden je voorkeur hebben om de stage te voldoen
 Andere voor R.K.V.V. Koewacht relevante informatie om kennis van te nemen.
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Maatschappelijke stagiaires krijgen geen geldelijke vergoeding. Leerlingen die lid zijn van R.K.V.V.
Koewacht krijgen voorrang bij het vinden van een stageplaats, mits de wensen van de leerlingen en
R.K.V.V. Koewacht met elkaar overeen komen. Voor andere leerlingen wordt gekeken naar het
aanbod / vragen die R.K.V.V. Koewacht heeft. Het afgelopen jaar is een stageplaats ingevuld als
maatschappelijke stage voor het middelbaar onderwijs. Als vereniging willen we op de juiste manier
invulling geven en meewerken aan stages.

TRAININGSTIJDEN JEUGD
Jaarlijks wordt door de trainers in overleg met de jeugd en technische commissie een indeling
gemaakt van de trainingsavonden. Voor aanvang van het seizoen wordt hiervan mededeling gedaan
via je trainer of begeleider. Voor komend seizoen is het meest recente schema gepubliceerd op de
website, zie www.rkvvkoewacht.nl.

VOETBAL.NL
Speciaal voor spelers, trainers, bestuursleden en andere geïnteresseerden heeft de KNVB de website
www.voetbal.nl opgezet. Op deze site tref je allerlei voetbalnieuws aan, maar nog veel belangrijker je
kunt daar je competitie zien, de uitslagen, de stand en het wedstrijdprogramma. Om de informatie te
kunnen oproepen, moet je je aanmelden op de website van voetbal.nl. Hiervoor heb je wel je KNVBnummer nodig. Dit is terug te vinden op je spelerspas of in je contributiebrief. Naast de website heeft
de KNVB ook een app ontwikkeld van voetbal.nl. Je kunt dan via je smartphone of tablet dezelfde
informatie als op de website terug vinden.
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