Informatiepakket voor leiders en
trainers van RCS

Relatienummer van RCS : BBJL51Z

Seizoen 2016 - 2017

Woord vooraf
Beste leiders en trainers van RCS,
Wij zijn erg blij met uw deelname binnen de club. Zonder uw vrijwillige inbreng kan de club
niet functioneren. Ook nodig voor onze club is de inbreng van sponsors! Daarom is bewust
tevens nadere uitleg gegeven over onze drie hoofdsponsor (zie bijlage 3).
Bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen krijgt u dit informatiepakket over allerlei zaken
die u moet weten. Er staat veel informatie in. Lees het goed en veel vragen zullen
beantwoord worden. Daarnaast blijft het een belangrijk naslagwerk.
Algemene gegevens ook op de website
Veel algemene gegevens van de club zijn te vinden op de website van RCS www.vvrcs.nl
Die algemene adresgegevens zijn niet opgenomen in dit informatiepakket. Deze gegevens
zijn vaak aan wijzigingen onderhevig. Kijk daarom regelmatig op onze website.
Aan het begin van het nieuwe seizoen organiseert de groepsleider een informatieavond
voor nieuwe en bekende vrijwilligers. Deze documentatie kunt u gebruiken als
achtergrondinformatie bij deze avond of later als naslagwerk.
Verwijzing naar ‘normen en waarden’
Een aantal van de teksten zijn ook te vinden in ons ‘normen en waarden’ reglement.
We hebben ervoor gekozen, gezien het belang, om de relevante zaken specifiek voor
leiders en trainers nogmaals te vermelden.
Voorbeelden beschikbaar bij de groepsleiders
In de bijlagen vindt u allerlei leuke voorbeelden van andere leiders over hoe men met
informatieverstrekking omgaat. Deze voorbeelden zijn ook digitaal te verkrijgen.
Wij wensen iedereen een sportief seizoen toe!
Met vriendelijke groeten,
Jeugdcommissie RCS

Inhoudsopgave









Informatie over de trainingen
Informatie over de wedstrijden
Informatie over spelers en ouders
Informatie algemeen
Bijlagen
Bijlage 1 Voorbeeld uitnodiging wedstrijd
Bijlage 2 Voorbeeld wedstrijdverslag
Bijlage 3 Hoofdsponsors van v.v. RCS

pag. 2
pag. 6
pag. 11
pag. 12
pag. 14
pag. 15
pag. 16
pag. 17
1

Informatie over de trainingen
Het kunstgrasveld
Evenals vorig seizoen zal het kunstgrasveld veelvuldig gebruikt worden. Ook dit jaar is het
weer ‘schipperen’ met de ruimte. Het blijft een uitdaging om meer dan 30 teams te laten
trainen op ons veld.
Het korfbalveld
Ook dit jaar zullen we ook gebruik maken van de kunstgrasvelden bij FORTIS. Bedenk dat
we hier te gast zijn! Misbruik de geboden ruimte niet en zorg ervoor dat de vereniging
RCS een goed visitekaartje afgeeft in deze.
Voor zover het er nu naar uitziet zal alleen de woensdag gebruik worden gemaakt van
deze velden. Let op: voor gebruik van de doeltjes is een sleutel nodig. Denk eraan deze
mee te nemen (en natuurlijk te retourneren op de daarvoor bestemde plek).
De grasstrook voor de kantine
Op woensdag wordt de grasstrook gereserveerd voor de keepertrainingen. Op de andere
dagen zullen ook andere teams hierop trainen. Bij erg slechte staat van de grasstrook,
moeten teams kunnen inschuiven op het kunstgrasveld. Ga met enig begrip en in goede
onderlinge verstandhouding om met deze situatie.
Trainingstijden en afspraken
Zorg dat u altijd op tijd bent voor een training. Kan u zelf niet op tijd zijn zorg dan voor een
vervanger die wel op tijd kan zijn. Maak met uw spelers de afspraak dat zij ook altijd op tijd
moeten zijn. Kan een speler niet trainen laat hem dan altijd afzeggen.
Waar trainen en omkleden
Het trainingsschema hangt in het ballenhok, ook zal er altijd een versie op onze website
staan. De kleedkamerindeling staat niet meer vermeld op het trainingsschema . Dit is voor
een ieder vrijblijvend. Probeer echter wel iedere week zoveel mogelijk dezelfde
kleedkamer te gebruiken en laat deze na afloop training / douchen in een ordelijke staat
achter. Ga gezamenlijk naar de kleedkamer. Zorg dat u altijd aanwezig bent in de
kleedkamer waar uw spelers zich omkleden.
Doe uw kleedkamerdeur op slot en verzamel alle waardevolle spullen van uw spelers.
Doe tijdens de training ook de buitendeur van de kleedkamer op slot. Kijk eerst even
in de andere kleedkamer of daar nog spelers aanwezig zijn.
Ga gezamenlijk naar het trainingsveld. Loop over de paden en niet over het hoofdveld.
Op het trainingsschema kunt u zien op welk gedeelte van het veld u moet trainen.
Zorg ervoor dat uw spelers niet het trainingsveld op gaan als een andere ploeg nog aan
het trainen is. Dit voorkomt irritatie.
Wil de laatste ploeg welke gebruik maakt van de kleedkamers alle buitendeuren even
controleren of alles op de juiste manier is afgesloten . Dat kan een hoop ellende
voorkomen!
Ballenhok op slot
Spelers mogen alleen in het ballenhok komen als u daar zelf ook aanwezig bent. Heeft u
de benodigde materialen gepakt dan doet u het ballenhok op slot. Dit kan uiteraard
alleen als er niemand anders in het ballenhok aanwezig is. Op het ballenhok zit namelijk
een alarm.
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Vastzetten en loshalen doeltjes
De trainingsdoelen zijn ook dit seizoen vast gezet d.m.v. een ketting en slot aan het hek
rondom het kunstgrasveld. Dit ter voorkoming van ‘sloopwerk’ door onverlaten.
De sleutel van het kettingslot hangt, zichtbaar op, in het ballenhok. Na gebruik s.v.p. de
sleutel direct terughangen op deze plaats. De laatste die per dag traint of de doeltjes
gebruikt, wordt verzocht ervoor te zorgen dat de doeltjes opnieuw vastgezet worden op de
hiervoor bestemde plek.
Ook eventueel gebruikte ‘grote doelen’ moeten van het kunstgras verwijderd worden! Doe
dit (dit zijn toch de oudere groepen), gezamenlijk met de spelers. Dit ter voorkoming dat
de jongere groepen de volgende dag hier last van hebben.
Ook op het korfbalveld zijn twee sets met doelen beschikbaar. De sloten hiervan gaan met
dezelfde sleutel open.
Tip: Laat ‘tussendoor’ het slot open. Dan kan het laatste team zonder sleutel de sloten
dichtdoen, bij het opruimen van de doeltjes.
Opruimen overig trainingsmateriaal
Als de training is afgelopen ruimt u al het gebruikte materiaal op in het ballenhok.
Dat wil zeggen, ballen in de juiste rekken, pionnen op hun plaats enz……
Uiteraard bent u zelf hierbij aanwezig en doet u het ballenhok daarna op slot.
Terug naar de kleedkamer
Hierna gaat u gezamenlijk, lopend over de paden, naar de kleedkamer.
U of uw spelers maken de kleedkamer schoon. Hierbij is het verstandig om een
roulatieschema te maken, waarbij iedere speler elk seizoen een aantal malen de
kleedkamer moet schoonmaken. Uiteraard kunt u dit ook toepassen op het halen en
opbergen van de trainingsmaterialen.
Zaaltrainingen in de winterstop voor de JO9 en jonger
Gezien de hoge kosten en het lage gebruik hebben we besloten om GEEN zaaltrainingen
voor de JO9 en jonger meer te reserveren. We kunnen dankzij ons kunstgrasveld langer
doortrainen blijkt in de praktijk.
Lichten aan op de trainingsvelden
De lichtknop is te vinden door de sleutel met een houten sleutelhanger te gebruiken en
daarmee de deur (oud papier hok) te openen links van je, als je de deur van het ballenhok
uitloopt. Achter deze deur vind je een stoppenkast. Draai de bovenste schakelaar om en
de lichten gaan gefaseerd aan. De lichtknop voor het trainingsveldje voor het clubhuis
bevindt zich in het kastje links in de hoek buiten aan de muur bij de bestuurskamer.
De lichten op de korfbalvelden worden voor ons door de beheerders aan- en uitgezet.
Pupillengoals, ‘zekeren’ tegen omvallen
Er zijn rode zandzakken beschikbaar die op de achterkant van de pupillendoeltjes kunnen
worden geplaatst. Dit voorkomt het omvallen van de doeltjes, door hetzij ‘aan hangen’ of
door een windvlaag. Zijn er op een bepaald moment geen zandzakken voorradig, ‘anker’
de doeltjes dan met bijv. de kleine goaltjes of gebruik ze NIET.
De veiligheid van de kinderen moet voorop staan in deze!
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Informatie over KNVB cursussen en opleidingen
Binnen onze club is veel ervaring en veel informatie over de door de KNVB
georganiseerde trainerscursussen en workshops. Mocht u hierover meer willen weten,
neem dan even contact op met de groepsleider. Deze kan u ongetwijfeld hier meer over
vertellen.
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Informatie over de wedstrijden
Wedstrijddag
Let op, er wordt geen weekbrief thuisbezorgd, alles gaat via onze website.
Op onze website www.vvrcs kunt u desnoods de weekbrief uitprinten.
Ook is er een zogenaamde ‘RCS app’ beschikbaar waar alle wedstrijden, competitie
indeling en stand van onze teams vermeld in staan.
Evenals bij de trainingen zorgt u ervoor dat de spelers ruim op tijd aanwezig zijn. Ook nu
gaat u gezamenlijk naar de kleedkamer.
In de bestuurskamer kunt u zien in welke kleedkamer u zich moet omkleden en op welk
veld u moet spelen. Bij goed weer hangt dit bord aan de buitenkant van de bestuurskamer.
Het is van groot belang dat uw team en dat van uw tegenstander zich in de aangegeven
kleedkamer omkleedt. Dit omdat er meerdere teams tegelijk in dezelfde kleedkamer
kunnen zijn ingedeeld. U ontvangt uw tegenstander en wijst hem de kleedkamer en het
veld. Ook vraagt u of er altijd iemand van de leiding in de kleedkamer aanwezig wil zijn.
Ingelaste wedstrijden
Heeft de KNVB een wedstrijd ingelast, dit kan ook een doordeweekse dag zijn, dan wordt
u hiervan ruim van tevoren over ingelicht.
Scheidsrechters
De leden van de jeugdcommissie zorgen voor een scheidsrechter op de zaterdagen.
Dit m.u.v. van de zogenaamde landelijke klassen (JO19-17-15) en de vriendschappelijke
wedstrijden (dan graag in overleg zelf regelen). De naam van de scheidsrechter staat
vermeld op de weekbrief (halverwege de week). Mocht door gebrek aan beschikbare
kandidaten uw wedstrijd toevallig geen scheidsrechter hebben, dan wordt u hiervan tijdig
geïnformeerd, waarna we samen naar een oplossing kijken.
We verwachten helaas dat dit jaar het vaker zal kunnen voorkomen dat we geen
scheidsrechter kunnen regelen. U wordt dan verzocht zelf te fluiten.
Bij de JO13 en jonger worden junioren (JO19-17-15)-spelers van onze vereniging
ingeschakeld. Een positieve ontwikkeling waarbij we ervan uitgaan dat u deze jonge
scheidsrechters dan ook ondersteund bij hun taken.
Ontvangst scheidsrechter
Met name bij de hogere teams wordt van de leider verwacht dat de KNVB scheidsrechter
even ontvangen wordt in de bestuurskamer. Dit is vaak de eerste kennismaking met de
club voor de externe scheidsrechter. Doe dit op een goede manier!

5

Gedrag tijdens de wedstrijd
Tijdens de wedstrijd, zowel uit als thuis, geeft u positieve aanwijzingen. Schreeuwen,
vloeken en schelden heeft altijd een negatieve invloed op uw spelers. Ook uw
tegenstander krijgt dan een verkeerd beeld van RCS.
Na afloop van de wedstrijd bedanken u en uw spelers altijd de tegenstander. Tijdens de
wedstrijd kan het er fel aan toe zijn gegaan, maar na afloop mag dit geen rol meer spelen.
Een leider en trainer hebben hierin een voorbeeldfunctie.
Het is ook noodzaak dat men zijn eigen spelersgroep attendeert op een normaal
woordgebruik. Dit niet alleen ten opzichte van elkaar, maar ook ten aanzien van de
scheidsrechter, tegenstander, begeleiding en ouders. We wijzen u dan ook op het ‘normen
en waarden’ reglement van onze vereniging, waar nog veel meer handreikingen in zijn
opgenomen.
Grensrechtervlaggen bij wedstrijden groot veld
In de bestuurskamer zijn grensrechtervlaggen te vinden voor wedstrijden op een groot
veld. Meestal neemt de scheidsrechter deze mee. Na gebruik s.v.p. terugbrengen.
Na de wedstrijd in de kleedkamer, schoonmaken verplicht
Zolang er spelers in de kleedkamer aanwezig bent u ook aanwezig. U gaat als laatste
naar buiten. U controleert of er geen kleding en dergelijke is achtergebleven, of de
kleedkamer schoon is en of alles nog in dezelfde staat is als u deze kleedkamer heeft
betreden. Na elke wedstrijd, zowel thuis als uit, is het uw verantwoordelijkheid (samen met
uw spelers) dat de kleedkamer schoon wordt achtergelaten.
Namenlijst meenemen naar wedstrijden
Neem altijd richting de wedstrijden een namenlijstje van je spelers mee, inclusief
telefoonnummers. Bij eventueel late afzegging of anderszins kunnen dan desnoods ‘op
het veld’ nog mensen bereikt worden. Doe het namenlijstje bijvoorbeeld in de elftaltas.
Dit is ook handig mocht door technische storing het digitale wedstrijdformulier (DWF) niet
beschikbaar zijn. Dan wordt een ‘ouderwets’ papieren formulier ingevuld.
Spelerspassen
Elk team (vanaf JO13 en ouder) heeft voordat de competitie begint een mapje met
spelerspassen gekregen. Neem deze altijd mee naar de wedstrijddag, hierop staan de
KNVB-nummers van de spelers, zodat deze overgenomen kunnen worden op het digitale
wedstrijdformulier. Tip: Doe een briefje met het klassenummer van uw team in dit mapje.
Meespelen met andere teams
Het is het verenigingsbeleid dat in principe de hogere teams op zaterdag desgewenst
kunnen putten uit de lagere teams. Vanzelfsprekend gaat dit altijd in goed overleg tussen
de diverse trainers. Voorkomen moet worden dat het een ‘heen en weer’ schuiven van
spelers wordt. Vanuit de technische commissie is een ‘beleidsdocument/richtlijn’
hieromtrent opgesteld. Bespreek dit soort zaken dan ook altijd met je groepsleider om
‘gezeur’ te voorkomen. We begrijpen dat dit voor het lagere team soms wel een aderlating
kan zijn, maar denk hierbij met name aan de leerschool voor de individuele speler.
Daarnaast is het een goede stimulans voor de overige spelers. Volgende keer, krijgen zij
misschien deze kans. We verwachten van de begeleiding van de lagere teams dat ze
hierin een stimulerende (en niet blokkerende) rol spelen.
PS: Denk ook aan de spelerspas. Bij hogere teams wordt hier nauwlettend naar gekeken.
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Meespelen bij seniorenteams
Indien spelers onverhoopt gevraagd worden voor een seniorenteam (bijv. uit JO19-JO17)
dan zal dit altijd in overleg met de trainers EN Technische Commissie plaats moeten
vinden.
Met name moet hier het risico op blessures en overbelasting goed in de gaten gehouden
moeten worden.
Wedstrijdformulier bij JO19, JO17, JO15, JO13, JO11
De teams uit deze leeftijdsklasses zullen allen gebruik maken van het zogenaamde DWF,
het Digitale wedstrijd formulier. Een uitgebreide handleiding is aanwezig bij het
secretariaat, maar het wijst gelukkig inmiddels zich zelf wel. Verdere instructie en hulp
kunnen jullie vragen bij de aanwezige persoon in de bestuurskamer op de wedstrijddagen.
Indien niemand aanwezig is zal de handleiding U ten aller tijde wegwijs kunnen maken bij
het afhandelen van het DWF en is er zeker iemand van een ander team bereid u bij te
staan in deze.
Het is echter wel zaak dat de spelerspasjes aanwezig zijn ter controle . Dit zal op verzoek
van de scheidsrechter zijn of van de tegenstander. Na afloop van de wedstrijd zal de
scheidsrechter zorg dragen voor het definitief afhandelen van de wedstrijd en uiteindelijk
met een druk op de knop zorgen dat het DWF wordt verzonden naar de KNVB.
Uitslagenformulier bij JO9, JO7
Bij deze leeftijdsgroepen wordt geen elektronisch wedstrijdformulier met namenlijst
ingevuld, maar een uitslagenformulier. Dit formulier vindt u in de bestuurskamer van de
thuisspelende club. Hierop zet de scheidsrechter de uitslag. De leider/trainer van de
tegenpartij zet zijn naam en handtekening op het formulier en de wedstrijdsecretaris zorgt
ervoor dat de uitslagen op tijd bij de KNVB terechtkomen.
Bij uitwedstrijden graag de uitslagen doorgeven via uitslagen@rcs.nl dan kunnen wij dat
vermelden op de weekbrief (bij uitslagen).
Vervoer bij uitwedstrijden
Bij uitwedstrijden vertrek u gezamenlijk met uw spelers vanaf de parkeerplaats. De leider
en trainer moeten hierbij altijd aanwezig zijn. U bent gedurende de reistijd en wedstrijd
verantwoordelijk voor uw spelers. Het motto moet zijn ``SAMEN UIT SAMEN THUIS``.
Reisdeclaraties competitie.
Bij competitiewedstrijden buiten Walcheren mag er gedeclareerd worden.
Het declaratieformulier vindt u in de bestuurskamer en na invulling legt u dit in het bakje
van de penningmeester, ook in de bestuurskamer.
T-tags
Bij uitwedstrijden, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de Westerscheldetunnel, kunnen
T-tags gebruikt worden van RCS. Ronnie Krocké heeft ze in bezit (krocker@zeelandnet.nl).
Zijn adres en telefoonnummer zijn te vinden op de website.
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Afgelastingen
Op vrijdagavond uiterlijk voor 21.00 uur is op de weekbrief op de RCS site of op de
hoofdpagina van de website geheel onderaan vermeld ( grijze veld KNVB sportlink
services /voetbal.nl ) te zien of uw team wellicht is afgelast. Daarnaast is vanaf
zaterdagmorgen 8.00 uur de zaterdagdienst telefonisch bereikbaar in de bestuurskamer.
Ook op teletekst pagina 603 zijn landelijke afgelastingen af te lezen (District Zuid 1).
Bij uitwedstrijden is het handig , indien niet vermeld op onze website, om de kantine van
de ‘uitploeg’ te bellen, bij eventuele twijfel over wel of niet doorgaan. Dit dient uiteraard
zoveel mogelijk te gebeuren door de leider /trainer van het RCS team . Het verzoek is dan
ook dat men de ouders wil mededelen om zo min mogelijk telefonisch contact te zoeken
met de tegenstander i.v.m. de bereikbaarheid van desbetreffende vereniging .
Algehele afgelastingen
In overleg met onze wedstrijdsecretaris Willy Spaeter, is het mogelijk om bij algehele
afgelasting, het kunstgrasveld te reserveren voor bijvoorbeeld een oefenwedstrijdje of een
training. Hierbij is de ruimte vanzelfsprekend beperkt, en geef dit dan ook tijdig aan bij
Willy. Zonder reservering is het kunstgrasveld helaas niet beschikbaar in dit soort gevallen.
Voetbaluitrusting
Sportpoint de Bie is in combinatie met Joma, de nieuwe
kledingleverancier van v.v. RCS. Binnenkort kan hier de
nieuwe Joma-kledinglijn gepast en gekocht worden.
Naast de Joma-kleding kunnen RCS-leden bij de Bie
ook terecht voor diverse andere sport benodigdheden.
Wie bij de winkel vermeldt dat hij voetbalt bij v.v.RCS,
krijgt standaard 10% korting op al zijn of haar aankopen,
dus ook op nieuwe voetbalschoenen! De korting is het
gehele jaar geldig.
Je vindt Sportpoint de Bie aan de Walstraat 62 te
Vlissingen.
Sponsorkleding
De standaardteams (en soms ook lagere teams) van onze vereniging zijn uitgerust met
kleding (shirts, trainingspak) van de verenging, met dank aan onze sponsors. Er wordt van
de begeleiding van de teams verwacht dat zij bijhouden welke speler welke kleding in zijn
tijdelijk bezit heeft. Als een speler onverhoopt tussentijds stopt, moet de kleding
vanzelfsprekend worden ingeleverd.
Reserveshirts
Mocht je op de wedstrijddag (bijvoorbeeld bij gelijk tenue tegenstander) reserveshirts
nodig hebben, neem dan contact op met je groepsleider. Deze kan, indien tijdig
geïnformeerd, hiervoor zorgen.
Limonade in de rust/pauze
In de kantine kan je voorafgaand aan de wedstrijd een kan met limonade en bekers halen.
Vraag dit even aan de mensen van de kantine, zij hebben dit meestal al voor u klaar staan.
Ga dit s.v.p. niet zelfstandig pakken, dit wordt anders voor hun erg onoverzichtelijk.
Belangrijk: Breng de jerrycans ook even terug naar de kantine, na de wedstrijd.
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Wedstrijdverslag
Op onze RCS-site is ruimte voor wedstrijdverslagen. In bijlage 2 vind u hiervan een
voorbeeldje. Dit soort stukjes worden erg vaak en erg goed gelezen en zijn prima voor het
team- en clubgevoel. Probeer dit te stimuleren.
Standen en uitslagen
De standen en uitslagen en het complete programma van uw competitie kunt u vinden op
de site www.voetbal.nl. Na aanmelding kunt u daar via ‘zoeken op club’ uw eigen team als
‘Uw team’ markeren.
Daarnaast is er de inmiddels overbekende RCS-app beschikbaar. Heel leuk om uw
uitslagen, stand en die van de andere teams te volgen.
Kampioen geworden bij de JO11 en jonger? Friet eten…
Bij het behalen van een kampioenschap mag het JO11 en jongere team friet gaan eten in
de kantine. De leider moet daarvoor wel even bellen met de kantine beheerder en/of
contact nemen met de groepsleider hieromtrent.
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Informatie over spelers en ouders
Geblesseerde speler
Is een van uw spelers geblesseerd dan kan hij zich laten behandelen door de verzorger.
De verzorger is twee trainingsavonden aanwezig en wel op de avonden dat de eerste
selectie traint. Dit zijn dit seizoen de dinsdag- en de donderdagavond.
Het is wel van belang dat de speler een afspraak met de verzorger maakt. Dit kan via de
groepsleiders geregeld worden. Het telefoonnummer van de verzorger is te vinden op
onze RCS-site. Daarnaast kan via de groepsleider bij langdurige blessures wellicht iets
vanuit de ‘lief en leed-pot’ geregeld worden (fruitmand o.i.d.).
‘Nieuwe’ spelers niet zonder aanmelding mee laten trainen
Het komt wel eens voor, dat een jongen/meisje zich spontaan aanmeldt op het
trainingsveld om mee te trainen. Helaas, dit is niet toegestaan, vanwege
verzekeringstechnische redenen.
Na aanmelding via onze site, is vanzelfsprekend drie maal proeftrainen zonder kosten
altijd mogelijk, maar eerst moet de (voorlopige) aanmelding via de site gebeurt zijn.
Problemen met een speler
Heeft u een probleem met een speler, om wat voor reden dan ook, neem dan altijd contact
op met de groepsleider of iemand anders van de jeugdcommissie. Confronteer niet eerst
andere mensen hiermee. Hiermee kun je een hoop misverstanden en “heen en weer
geleuter” voorkomen. Telefoonnummers kunt u vinden in het infoblad. Dit infoblad staat op
de website onder het kopje adressen.
Speler langere tijd afwezig?
Wanneer een speler of speelster enige malen afwezig is geweest dient men even contact
op te nemen met deze persoon en na te gaan wat eventueel de oorzaak zou kunnen zijn.
Wanneer deze persoon niet meer bereid is tot het verschijnen op een training of wedstrijd
neem dan even contact op met de ledenadministratie die dan actie kunnen ondernemen
aangaande contributie en uitschrijven bij de KNVB. Dit kan ook via de groepsleiders
gebeuren.
Spelers tekort voor de komende wedstrijd?
Probeer zelf in overleg met de groepsleider hier initiatief in te nemen. Kijk bijvoorbeeld of
een ander (lager) team toevallig vrij is. Neem altijd even contact op met de groepsleider
en/of de betreffende trainer/leider van het betreffende team. Hierbij zal het al eerder
genoemde beleidsdocument/richtlijn vanzelfsprekend gehanteerd worden.
Tussentijds van team wisselen?
Het komt voor dat spelers gedurende het jaar van team willen wisselen. Neem bij deze
wensen altijd eerst contact op met de groepsleider. Dit om gedoe met ouders en andere
spelers te voorkomen. Gezamenlijk proberen we dan een oplossing te bedenken.
Omgaan met ouders
Probeer ook het sociale contact met spelers en ouders in stand te houden. Maak eens een
praatje met de ouders en/of verzorgers. Het is ook altijd gezellig om eens met een groepje
spelers en ouders iets gezamenlijk te nuttigen in het clubhuis. Dit is natuurlijk geen
verplichting.
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Informatie algemeen
Algemene informatie op de website www.vvrcs.nl
Handig om te weten:
1. Er staan hierop veel gegevens van iedereen die met RCS iets te maken heeft.
2. Stimuleer het gebruik van de website ook bij uw spelers.
Elftalfoto’s
Op onze RCS-site kan van ieder team een elftalfoto’s komen te staan. Het verzoek aan
elke leider is dat zelf een foto gemaakt wordt. Een mooie plek daarvoor is de witte
kleedkamer muur (met letters RCS op de achtergrond), tegenover onze kantine. In ieder
geval moeten we proberen dat ELK team op onze site komt!
Postvakken
In het ballenhok zijn postvakken voor elk elftal te vinden. Regelmatig is daar post te vinden.
Kijk er regelmatig even in. In de bestuurskamer zijn postvakken voor hoofdbestuur en
jeugdcommissie aanwezig.
Sleutel buitenhek
In het ballenhok hangt op een goed zichtbare plek de sleutel van het buitenhek. Hiermee
is, slechts in geval van calamiteiten, het hek aan de voorkant van ons sportcomplex te
openen. Denk hierbij aan ambulance e.d.
Overige sleutels
Ieder heeft van onze materiaalcommissie ‘zijn of haar’ sleutelset ontvangen van ballenhok
en ballenrek. Daarnaast is in de bestuurskamer in de kast aan de zijkant een sleutelrek te
vinden, waarin diverse overige sleutels te vinden zijn (mocht u deze een keer vergeten
zijn). Graag deze wel direct terugbrengen.
EHBO
Bij eventuele kleine ongevallen kan gebruik gemaakt worden van de EHBO-doos in het
ballenhok en in de kantine. Doe van gebruik hiervan even melding aan de groepsleider die
kan dan de materiaalcommissie één en ander weer laten aanvullen.
Sponsorcommissie
RCS is in het gelukkige bezit van een sponsorcommissie. Wie dit zijn is te vinden op onze
website. Informatie over het sponsoren van een team is te verkrijgen bij deze commissie.
Er gelden heldere regels voor sponsering, meerdere mogelijkheden worden op de website
duidelijk gemaakt.
Activiteitencommissie
Ook informatie over de activiteiten en de hiervoor in het leven geroepen
activiteitencommissie is te lezen op onze website. Op de website kunt u ook de
zogenaamde activiteitenkalender vinden.
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Toernooien
Gedurende het seizoen kan er ingeschreven worden voor toernooien na afloop van de
reguliere competitie. Leiders en trainers geven bij de Toernooicommissie aan, aan welke
toernooien zij willen deelnemen (inschrijving via website). De Toernooicommissie zorgt
voor aanmelding bij de organiserende verenigingen. Gedurende het seizoen komt er
vanuit de Toernooicommissie hier informatie over.
Vergadering jeugdcommissie
Zeer regelmatig vindt een vergadering plaats van de jeugdcommissie (minimaal zes
wekelijks). Vergaderpunten kunnen bij de groepsleider worden ingeleverd. Waarna
vanzelfsprekend terugkoppeling via de groepsleider plaatsvindt.
De rol van de groepsleider
In feite is hij uw eerste aanspreekpunt bij onduidelijkheden. Dit zijn allen mensen met
ervaring die u prima kunnen helpen. Voor allerhande vragen zijn zij uw hulp. Ook het
eventueel aanvragen van oefenwedstrijden gaat allereerst via de groepsleider.
Wie is wie?
De namen van de diverse commissieleden, groepsleiders, enzovoorts zijn allemaal te
vinden op het clubgedeelte van onze website. Hier vindt u ook hun telefoonnummers en
emailadressen.
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Bijlagen
1. Voorbeeld uitnodiging wedstrijd
2. Voorbeeld wedstrijdverslag
Naast de bijgevoegde voorbeelden zijn er ook nog verschillende digitale documenten te
verkrijgen over hoe verschillende leiders met informatieverstrekking omgaan.
Deze voorbeelden zijn digitaal te verkrijgen bij de groepsleiders.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:






Wedstrijduitnodigingen
Wedstrijdstatistieken
KNVB opleiding pupillentrainer (digitaal boek)
Voorbeeldbrief voor aan het begin van het seizoen
Uitnodiging wedstrijd ouders-kinderen
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Bijlage 1. Voorbeeld voor uitnodiging wedstrijd
Onderstaand ziet u een voorbeeldje van hoe (vaak via email) de spelers uitgenodigd kunnen worden voor een wedstrijd.

Beste Conner, Koen, Marc,
Kasper, Mike, Wessel, Rick, Thom, Corres,
Jeffrey en Graeme,
De voorjaarscompetitie gaat beginnen, nieuwe ronde, nieuwe kansen!!
Zaterdag 27 januari 2007 spelen we een uitwedstrijd tegen Terneuzen JO7-1. De wedstrijd begint om 10.30 u. We verzamelen om 09.15 uur op de
parkeerplaats van RCS en vertrekken dan met een aantal auto’s naar Terneuzen. Laten we vooral met elkaar meerijden. Reiskosten buiten
Walcheren zijn te declareren.
Hopelijk gaat de wedstrijd door. Misschien wel niet vanwege het slechte weer.
Voor afgelastingen kun je de website van RCS raadplegen www.vvrcs.nl of de bekende RCS app.
Wanneer je niet kunt spelen op zaterdag, dit graag even melden.
Sportieve groeten,
Piet en Jan.
Piet Sportief, 0118-xxxxxx
pietsportiefrcs@hotmail.com
Jan Winnaar, 0118-yyyyyy
janwinnaarbijrcsl@zeelandnet.nl
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Bijlage 2. Voorbeeld wedstrijdverslag
Wedstrijdverslagen zijn erg leuk om te maken en te lezen. Deze verslagen worden op de website geplaatst. De verslagen kunnen
gemaild worden naar clubblad@vvrcs.nl

Wedstrijdverslag vv Terneuzen JO7-1-RCS JO7-1
Vorige week verloren wij de wedstrijd bij Arnemuiden met 3-2 door een doelpunt van Arnemuiden in de laatste minuut. Het potige voetbal van
Arnemuiden werd ons teveel in de eerste helft. In de tweede helft kwam het bijna goed.
Vandaag moesten wij naar Terneuzen. We spelen een leuke competitie met Arnemuiden, Oostkapelle, Yerseke, Kapelle en Terneuzen. Flink wat
reizen, maar dat vinden wij niet erg. Vandaag dus door de tunnel naar Terneuzen. Met de wedstrijd van vorige week nog in het hoofd begonnen we
fanatiek. Terneuzen kwam wel op voorsprong door een ‘lucky’ doelpunt. Wessel is een fantastische keeper maar heeft een pesthekel aan hoge
ballen. Hij denkt vast ‘die gaat wel over’, soms is dat zo en soms niet. De bal vloog er zo in.
Gelukkig kwamen we daarna goed terug. Iedereen was echt fanatiek. De ouders langs de lijn deden ook mee. Door doelpunten van Mark en Conner
kwamen we op voorsprong. Terneuzen maakte ook weer gelijk. Wessel stond echt goed te keepen en de laatste minuut redde hij ons team door een
bal op de doellijn tegen te houden.
Jongens: een prima wedstrijd en goed gevoetbald.
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Bijlage 3

Informatie over onze hoofsponsors

Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen is een landelijk opererende verzekeringsmaatschappij, gevestigd in Zoetermeer. Al sinds 1850 staat de maatschappij voor
onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Een verzekeringsmaatschappij met een rijk verleden en de blik gericht op de toekomst.

Aanbod
Klaverblad Verzekeringen heeft een breed assortiment schade- en levensverzekeringen voor particulieren en ondernemers. Voorbeelden van
belangrijke verzekeringen voor particulieren uit ons assortiment zijn:


autoverzekering;



woonhuisverzekering: woonhuis, inboedel en aansprakelijkheid;



uitvaartverzekering.

Voorbeelden van belangrijke verzekeringen die zij voor ondernemers aanbieden:
• arbeidsongeschiktheidsverzekering;
• verzekeringspakketten voor MKB en voor agrarische bedrijven.
Klaverblad Verzekeringen wil zekerheid bieden en een goede service verlenen. Dit voor een zo aantrekkelijk mogelijke premie, met een ruime
dekking. De belangen van de verzekerden staan voorop.
Meer informatie over hun autoverzekering, woonhuisverzekering en alle andere verzekeringen is te vinden op www.klaverblad.nl.
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Joma

Joma-sport is een topmerk in sportkledij & accessoires. Joma is overal gezien, zo spelen reeds diverse spelers en een groot aantal clubs met Joma. Een
vaste waarde voor wie houd van kwaliteit en topprestaties met topmateriaal.
Joma is van origine een Spaans bedrijf, opgericht in 1965 en gestart met slechts 8 werknemers. Inmiddels is Joma uitgegroeid tot een miljoenen
bedrijf dat actief is in meer dan 100 landen, verspreid over de hele wereld. Zij verzorgen dan ook voor meer dan 300 professionele voetbalteams de
materialen.
Joma is al enige jaren tot alle tevredenheid hoofdsponsor bij v.v.RCS.

Sport Point de Bie

Sportpoint de Bie is een Vlissings bedrijf, gevestigd aan de Walstraat op nr 62. De eigenaar Frank de Bie is al jaren een begrip binnen de sportzaak
business. Sport Point de Bie is een allround sportzaak waar iedereen terecht kan voor zijn of haar actieve sportbeoefening. In de winkel vind je een
breed assortiment sport- en aanverwante artikelen in verschillende prijsklassen. Naast de fysieke winkel heeft Sport Point de Bie ook een webwinkel.
Een groot deel van de collectie die je in de webshop vindt hebben ze ook op voorraad in de winkel. Naast RCS-kleding kun je bij Sport Point de Bie
ook terecht voor een grote diversiteit aan ander (voetbal)sportmateriaal.
Een lid van v.v.RCS ontvangt altijd 10 procent korting op al zijn of haar aankopen bij de Bie.
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