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Voor de jeugdleden van
R.K.V.B. én hun ouders

1. Algemene informatie en mededelingen.
2. Afspraken met jeugdleden.
3. Medewerking van ouders.
4. Trainingen en wedstrijden.
5. Activiteiten.

De teamindeling met wedstrijdschema met vervoersschema worden apart uitgereikt. Nadere
mededelingen
over wedstrijden en activiteiten alsmede de aanvullingen en wijzigingen worden
.
bekend gemaakt op trainingen, Daarnaast zijn op de website www.RKVB.nl de uitslagen en
programma’s te vinden.

1. Algemene mededelingen
Doel van de jeugdafdeling van RKVB is alle jeugdleden gelegenheid geven zich voetbal-

technisch te ontwikkelen, rekening houdend met spelplezier en groei naar volwassenheid.
Voorop staat dus het sporttechnische aspect
Voetbalvereniging RKVB bestaat uit 3 afdelingen t.w. een afdeling seniorenheren, een

damesafdeling en een jeugdafdeling. De jeugd vormt ruim de helft van de actieve leden.
Het komend seizoen zullen we aan de competitie deelnemen met 10 jeugdteams
Voor het overzicht van de dagelijkse leiding van de jeugd kijk op de website.
Onze jeugd wordt gedragen door vrijwilligers. Deze vrijwilligers offeren een flink stuk vrije
tijd op om uw spelers, speelsters en spelertjes te begeleiden. Daarvoor is het noodzakelijk
dat er een goede samenwerking is tussen ouders en jeugdleiders.
Voetbal is een teamsport, daarom verwachten wij ook dat de jeugdleden altijd aanwezig
zijn bij wedstrijden en trainingen en zoveel mogelijk meedoen aan georganiseerde nevenactiviteiten en aan die clubacties die t.b.v. de jeugd zijn.
De jeugd speelt wedstrijden in 2 reeksen, één voor en één na de winter. De
wedstrijdreeksen worden samengesteld door de voetbalbond KNVB. De jeugd wordt elk
jaar opnieuw ingedeeld in leeftijdsklassen, vastgesteld door diezelfde KNVB. De peildatum is 1 januari. Men kan officieel pas op 6 jarige leeftijd als jeugdspelertje aan de
competitie deelnemen.
RKVB heeft teams in de volgende categorieën:
Kabouters Vanaf 5 jaar
JO-09
Op 1 jan. nog geen 8 jaar
JO-11
Op 1 jan. nog geen 10 jaar
JO-13
Op 1 jan. nog geen 12 jaar
JO-15
Op 1 jan. nog geen 14 jaar
JO-17
Op 1 jan. nog geen 16 jaar
JO-19
Op 1 jan. nog geen 18 jaar
Voor meisjes geldt:
Op 1 jan. nog geen 12 jaar dan ingedeeld bij de JO-11.
Op 1 jan. nog geen 16 jaar dan ingedeeld bij de junioren.
Tot 14 jaar mogen meisjes ook bij de jongens meedoen.
Deze indeling kan door de jeugdcommissie aangepast worden, afhankelijk van aantallen
per team of door fysieke mogelijkheden van het jeugdlid. Het clubbelang (teamsport!) komt
daarbij voor persoonlijke belangen. De indeling voor dit seizoen met namen en adressen,
wordt in een apart competitie-bulletin uitgereikt.

Lidmaatschap, contributie en verzekering:

De contributie wordt elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Via de
penningmeester ontvangt men bericht over deze contributie.
Beëindiging van lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juni van elk jaar te gebeuren, daar
anders de verplichting blijft om de contributie van het nieuwe seizoen te betalen. RKVB is
op haar beurt weer verplicht om een groot gedeelte van deze contributie aan de KNVB af
te dragen.
De genoemde algemene ledenvergadering vindt meestal plaats in de eerste volle week
van september. Hierbij zijn ouders van jeugdspelers ook van harte welkom. Volgens de
statuten hebben de ouders op die vergadering voor 1/3 stemrecht.
De jeugd is via de vereniging RKVB verzekerd tegen ongevallen tijdens trainingen,
wedstrijden en evenementen. Binnen 48 uur dienen ongevallen wel aangemeld te zijn bij
de verzekeringsmaatschappij. Via de KNVB zijn de ouders ook verzekerd voor de
inzittenden bij vervoer naar wedstrijden en activiteiten; er dient wel voldaan te worden aan
de voorwaarden van een inzittenden-verzekering).

2. Afspraken met jeugdleden.
(Aan de ouders van onze kleinste jeugd vragen we om samen deze "regeltjes" door
te nemen.)
Bij thuiswedstrijden 30 min. voor aanvang aanwezig zijn. Bij trainingen niet eerder dan 15
minuten vóór aanvang komen! Zorg wel dat je op tijd de training kunt beginnen.
Bij verhindering voor een wedstrijd of voor de training, tijdig afmelden bij de leider. Ook
voor trainingen dient de trainer te weten wie er niet is. Wij verwachten van alle spelers en
spelertjes een goede inzet bij wedstrijden én trainingen. Doe je ook aan andere sporten,
dan is het nodig de trainer/leider hierover te informeren. Samen wordt dan een oplossing
gezocht, zodat het team zich niet in de steek gelaten voelt. Een andere sport kan zonder
overleg geen voorrang hebben op onze teamsport.
Bij uitwedstrijden wordt er vanaf de fietsenstalling bij het voetbalterrein vertrokken.
Bij het wedstrijdschema staat ook het vervoerschema. Van ouders verwachten we dat ze
om toerbeurt meehelpen. (zie ook verder bij par.3)
Na elke wedstrijd is het wenselijk dat er gedouched wordt. (voor spieren en hygiëne).
Neem, als het koud is, ook goede warme kleding mee. Loop na de wedstrijd (thuis) niet
meer in wedstrijdtenue rond. Een paar badslippers is aan te bevelen.
Sportief gedrag

Gedraag je correct en sportief tegen medespelers, tegenspelers en scheidsrechters. Grof
taalgebruik wordt door RKVB niet geaccepteerd. Evenmin kun je geen ruw of vandalistisch
gedrag tonen. Kortom, gedraag je zoals het hoort.
Roken en het gebruik van alcoholische dranken is voor geen enkele jeugdspeler
toegestaan.
Je dient niet alleen zuinig te zijn op eigen kleding, maar ook met eigendommen van
anderen dien je zorgvuldig om te gaan. Hierbij wordt ook gedacht aan clubeigendommen.
Wees zuinig op de inrichting van de kleedlokalen. Ga goed om met ballen en ander
materaal. Van de spelers wordt verwacht dat ze meehelpen bij het opruimen van de
gebruikte spullen (doelen, ballen, enz.) en schoonmaken van kleedlokalen. Klim bijv. ook
niet in de zeer dure doelnetten. Gooi het afval alleen in de daarvoor bestemde bakken.
Help de vereniging (en gemeente) de onderhoudskosten te drukken. Klim daarom niet
over of trap niet tegen de afrastering. Kom buiten de wedstrijden en trainingen niet op de
velden. Het miniveld achter de sportzaal kun je gebruiken voor een partijtje voetbal. Zet
fietsen in de rijwielstalling. Kom niet met de fietsen op het sportcomplex. Ben zuinig op
aanplantingen, enz., enz.

3. Medewerking van ouders.
Een jeugdvereniging is natuurlijk heel wat meer dan de kinderen een paar uur bezig
houden (zie ook de doelstelling!). Een goede samenwerking tussen RKVB én ouders is
voor een goed functioneren noodzakelijk. Zo wordt het vervoer naar wedstrijden verzorgd
door de leider(s) samen met ouders. We willen met klem aan alle ouders vragen bij dit
vervoer mee te helpen. Leiders alleen kunnen een heel team niet vervoeren en voor RKVB
is het financieel onmogelijk om vervoer door derden in te huren.
In het competitie-bulletin staat bij het wedstrijdschema ook het vervoerschema ingepland.
Daarop is te zien welke ouders aan de beurt zijn om mee te helpen. Bij verhindering
graag zelf, tijdig voor vervanging zorgen. Door regelmatig mee te gaan toont u actieve
belangstelling en deze belangstelling stimuleert mede uw kind !!
Voor toernooien, uitstapjes, sportkampen, enz. wordt het vervoer apart geregeld.

4. Training en wedstrijden
Tijdens het seizoen worden er op zaterdag competitiewedstrijden gespeeld en in de week
1 of 2x getraind, afhankelijk van belangstelling en mogelijkheden van jeugdtrainers.
De trainingen beginnen half of eind augustus (afhankelijk van vakanties) en na de
winterstop (afhankelijk van het weer). De trainingen duren meestal 1 tot 1½ uur. De dag,
de aanvangstijd, alsmede de bij elk team horende jeugd(be)leiders staan vermeld in het
competitie-bulletin.
De wedstrijden beginnen elk seizoen voor een aantal jeugdteams met een bekerwedstrijd,
meestal eind augustus/begin september. Daarna beginnen de normale competitiewedstrijden. Tijdens de competitie kunnen wijzigingen plaatsvinden, waardoor het wedstrijdschema niet meer klopt. De veranderingen worden via de leiders aan de spelers/ouders
meegedeeld. Aanpassingen van het vervoerschema worden rechtstreeks met de ouders
geregeld.
De duur van de wedstrijden zijn:
- JO-19: 2 x 45 min.
- JO-17: 2 x 40 min.
- JO-13: 2 x 30 min.
- JO-11: 2 x 25 min.
- kabouters 4x10 min.

- JO-15: 2 x 35 min.
- JO-09: 2 x 20 min.

Sportkleding

Tijdens wedstrijden wordt er gespeeld in wedstrijdtenue. Op de trainingen dient er
eveneens sportkleding gedragen te worden! De clubkleuren zijn: rood/blauw shirt met witte
broek en blauwe sportkousen. De shirts worden door RKVB aangeschaft via een "kledingpot" waarin ook sponsors een bijdrage doen. De shirts dienen per team gezamenlijk
gewassen te worden. Meestal gaat dat om toerbeurt door de ouders. Dit betekent dat u 2
á 3 maal per seizoen aan de beurt bent om de shirts te wassen. De overige sportkleding
dient zelf aangeschaft te worden.
Ter voorkoming van sportblessures is het voor alle jeugdleden verplicht scheenbeschermers en te dragen en te spelen op voetbalschoenen met vaste noppen.
Elk jaar gaat er veel sportkleding verloren. Zorg daarom voor een merkje in de kleding.

5. Activiteiten.
Winterprogramma.

Tijdens de winterstop van half december t/m februari vinden er meestal vervangende
activiteiten plaats. Zo zullen er teams deelnemen aan "zaaltoernooien". Daarnaast wordt
om toerbeurt getraind in de sportzaal in Baexem.
Activiteitencommissie

Buiten de reguliere voetbalcompetitie worden er ook nog andere activiteiten georganiseerd
Zoals darten, overnachting, quiz, bezoek voetbalwedstrijd,
Zomer Toernooien.

Als de competitie stilligt in de zomermaanden, vinden er veel toernooien plaats. Er is de
mogelijkheid om aan toernooien deel te nemen. Dit gaat in overleg met de jeugdleiders.
De vervoersregeling en andere bijkomende zaken worden samen met de ouders en
spelers geregeld.
Afgelastingen

Afgelastingen in de winter worden aan jeugdleiders doorgegeven. Verder wordt dit bekend
gemaakt op onze website. De leiders kunnen evt. zelf de spelers inlichten (mail, groepsapp.)
Selectie:

Sommige betere voetballers kunnen voor selectiewedstrijden uitgenodigd worden. Leden
van de jeugd/technische-commissie van de KNVB komen op bepaalde tijden "scouten".
Worden spelers uitgenodigd voor selectiewedstrijden dan rijden in principe de ouders zelf.
De jeugdleider wordt door ons ingelicht. Selectiespelers dienen binnen onze jeugd een
voorbeeldfunctie te hebben. Bij negatieve gedragingen trekken wij de selectie in.

