VOETBALVERENING RKTSV
AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

KNVB-Lidnr. :

...............

Achternaam:

.............................. Roepnaam: ………………………………….

Voorletters:

..............................

Adres:

......................................................................................................

Postcode:

.............................. Plaats: ………………………………………

Telefoon:

.............................. Aanmelddatum:

.......-…....-…………......

Geboortedatum:

.......-…....-……….. Geboorteplaats:

…………………………

Nationaliteit:

……………………. Geslacht: M / V *

Categorie:

……………………. Functie: ……………………………………..

Nr. Paspoort/ID:

……………………. [Kopie meeleveren vanaf 16 jaar]

Pasfoto:

JA / NEE *

Als A-, B- of C-speler bij een andere vereniging reeds actief geweest:
JA :

overschrijving noodzakelijk via de KNVB. Tevens dient de ledenmutatiekaart en de
spelerspas van de oude vereniging meegebracht te worden.

NEE : pasfoto verplicht (ook bij D-jeugd) i.v.m. aanvragen spelerspas.
Als pupil bij een andere vereniging reeds actief geweest:
JA :

formulier “OVERGANG PUPILLENSPELERS” laten invullen bij de oude vereniging.

Handtekening:

Ingevoerd:

……………..

Bondsopgave:

……………..

Contributiecode:

……………..

……………………………..

https://www.facebook.com/Rktsv
https://twitter.com/Rktsv
http://www.rktsv.nl

VOETBALVERENING RKTSV
MACHTIGINGSFORMULIER CONTRIBUTIE

Lidnr. : …....………………………………………………….

O Kaderlid

Naam: …….………………………………………………….

O Senior spelend lid

Voorletters: …………………………………………………

O Jeugd spelend lid

Adres: ………………………………………………………..

O Steunend lid

Postcode: ……………………………………………………
Plaats: ………………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………
Geslacht: …………………………………………………….
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de
Voetbalvereniging RKTSV Terwinselen om per maand bedragen van
IBAN : ………………………………………………….. af te schrijven.
Wegens: contributiebetalingen
Datum:

………………………..

De tenaamstelling van de rekening is:
Naam: ………………………………………………..
Plaats: ……………………………………………..
Handtekening:
De weigeringsperiode is: 30 dagen

https://www.facebook.com/Rktsv
https://twitter.com/Rktsv
http://www.rktsv.nl

VOETBALVERENING RKTSV
OVERSTAPPEN NAAR ING!

Beste RKTSV-er,
In samenwerking met de ING Kerkrade bestaat de mogelijkheid om bij het lid worden
van onze vereniging tegelijkertijd over te stappen naar de ING Bank. Net zoals onze
vereniging het belangrijk vindt dat de jeugd van tegenwoordig sportief bezig is, is het
ook van belang om vroegtijdig met geld leren om te gaan. De ING helpt daarbij door
middel van bijvoorbeeld

de “Fame Game”, een app die makkelijk en gratis

te

downloaden is.
Bij het overstappen naar de ING kunt u gebruik maken van de speciale acties: een
pinniemaat of een koptelefoon cadeau!

Heeft u interesse om over te stappen, dan maken wij graag een afspraak voor u met
onze lokale collega’s van de ING, Cindy van Broekhuizen of Jos Grond.
Heeft u interesse om over te stappen?

JA / NEE *

VOETBALVERENING RKTSV
ALGEMENE INFO LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van RKTSV wordt aangegaan tot het einde van het seizoen. Een
seizoen (lees: verenigingsjaar) duurt van 01-07 van een bepaald jaar tot en met 3006 van het daaropvolgende jaar. Als je lid bent van RKTSV dan ben je automatisch
ook lid van de KNVB. Dat betekent dat je wedstrijden mag spelen en verzekerd bent
tegen ongevallen (ook op weg van en naar training en wedstrijd).
Het stopzetten van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een
email te sturen naar info@rktsv.nl of een brief naar: Secretariaat RKTSV, p/a Dr.
Poelsstraat 5 6467BX Kerkrade. Vermeld steeds duidelijk je naam, adres en
geboortedatum.
Nieuwe jeugdspelers mogen 3 weken ‘op proef’ trainen (dus zonder lid te worden).
De bedoeling hiervan is om u te laten bepalen of uw kind voldoende zin heeft in
voetballen om dit tot zijn of haar hobby te maken. U dient wel aan Herman Brouwer
( 06 – 44476932) vooraf aan te geven dat uw zoon of dochter wil komen trainen
zodat hij de betreffende jeugdleider hiervan op de hoogte kan brengen.
Contributie
Bij aanmelding als lid van RKTSV dient een machtiging getekend te worden waarbij
RKTSV wordt gemachtigd om een keer per maand of per kwartaal de verschuldigde
contributie af te schrijven. De contributie kan dus alleen op deze wijze worden
voldaan. Hier kan alleen na overleg en op hoge uitzondering van worden afgeweken.
De contributie per maand voor jeugdleden voor het seizoen 2015 – 2016 bedraagt:
-

€ 11,50 voor het 1e kind
€ 10,50 voor het 2e kind
€ 9,50 voor het 3e en volgende kind

Bij afmelding in het eerste gedeelte van een kalenderjaar (januari tot en met juni)
dient contributie betaald te worden tot en met de maand juni.
Bij afmelding in het tweede gedeelte van een kalenderjaar (juli tot en met december)
dient contributie betaald te worden tot en met de maand december.
De maand van afmelding is de maand waarin het secretariaat de schriftelijke
afmelding (zie bij lidmaatschap) heeft ontvangen.
Kleding
Met ingang van het seizoen 2014 – 2015 wordt er gewerkt met een nieuw
kledingplan. Nadere informatie hieromtrent wordt nog bekend gemaakt.
Tijdens de trainingen kan in eigen tenue (naar keuze) worden getraind. Trainingen en
wedstrijden worden gespeeld op voetbalschoenen. Voorts zijn zowel op trainingen
als tijdens wedstrijden scheenbeschermers VERPLICHT.

Jeugdteams
De jeugdteams worden aangeduid door een letter en een cijfer. De letter geeft de
leeftijdscategorie waarin men in het wedstrijdseizoen mag spelen. Het
wedstrijdseizoen loopt van september tot en met mei. We kennen voor het seizoen
2015 – 2016 de volgende categorieën:








A: geboortejaar 1996 en 1997
B: geboortejaar 1998 en 1999
C: geboortejaar 2000 en 2001
D: geboortejaar 2002 en 2003
E: geboortejaar 2004 en 2005
F: geboortejaar 2006 en 2007
Bambino: geboortejaar 2008 en 2009

: 16 tot 18 jaar
: 14 tot 16 jaar
: 12 tot 14 jaar
: 10 tot 12 jaar
: 8 tot 10 jaar
: 6 tot 8 jaar
: 5 jaar (eventueel 6 jaar)

Het cijfer geeft aan op welk team binnen de categorie men speelt. Indien de letter
gevolgd wordt door een 1 dan is er sprake van een standaardteam (bijvoorbeeld D1
of E1). Op een standaardteam spelen meestal 2e-jaars en/of meer talentvolle spelers.
Een standaardteam speelt meestal prestatief.
Indien de letter gevolgd wordt door een ander cijfer dan 1 (dus 2, 3 of 4) dan is er
sprake van een niet-standaardteam (bijvoorbeeld E2 of F4). Op een nietstandaardteam spelen meestal 1e-jaars of nieuwkomers. Een niet-standaardteam
speelt meestal recreatief (in ieder geval minder prestatief).

Trainingstijden
De trainingstijden voor het seizoen 2015 – 2016 zijn als volgt:








A:
B:
C:
D:
E:
F:
Bambino

maandag en woensdag 19.00 uur – 20.30 uur
maandag en woensdag 19.00 uur – 20.30 uur
maandag en woensdag 19.00 uur – 20.30 uur
maandag en woensdag 18.00 uur – 19.15 uur
maandag en woensdag 18.00 uur – 19.00 uur
maandag en woensdag 18.00 uur – 19.00 uur
maandag en woensdag 18.00 uur – 18.45 uur

Trainingen gaan in principe altijd door, behalve als er sprake is van onverantwoorde
gesteldheid van het veld. Denk hierbij aan een bevroren veld of na langdurige regen.
Indien een training afgelast wordt dan bellen de trainers NIET naar de spelers. De
speler en/of ouder kunnen vanaf 1 uur voor aanvang van de training bellen naar de
trainer.
Je dient 10 minuten vóór aanvang van de training aanwezig te zijn. Ben je verhinderd
dan dien je je tijdig af te melden bij de trainer.
Naast de ‘traditionele’ trainingen worden er ook circuittrainingen en speciale
techniektrainingen gegeven. Voor de keepers is er één keer per week een speciale
keeperstraining.

Wedstrijden
Alle teams (behalve de Bambino’s) spelen op zaterdag wedstrijden in
competitieverband. Voor de meeste teams bestaat de veldcompetitie uit een
najaarsreeks (van september tot december) en een voorjaarsreeks (van maart tot
juni). Bij aanvang van de voorjaarsreeks worden de competities opnieuw ingedeeld
op sterkte (door de KNVB), afhankelijk van de resultaten in de najaarsreeks. De
wedstrijdduur is:
 A:
2 * 45 minuten
 B:
2 * 40 minuten
 C:
2 * 35 minuten
 D:
2 * 30 minuten
 E:
2 * 25 minuten
half veld
 F:
2 * 20 minuten
half veld

Alle spelers ontvangen via de trainer een wedstrijdprogramma met aanvangstijden.
Bij zeer slechte weersomstandigheden kunnen wedstrijden afgelast worden. Ook dan
geldt dat spelers en/of ouders de trainer kunnen bellen om te informeren of een
wedstrijd afgelast is. Voorts is het uiteraard prima als ouders hun kinderen
aanmoedigen tijdens een wedstrijd. Maar laat de coaching a.u.b. over aan de trainer.
Trainers en jeugdleiders
Wij zijn als jeugdafdeling altijd op zoek naar ouders die de jeugdafdeling willen
ondersteunen. Dit kan als trainer, jeugdleider, grensrechter, scheidsrechter of
jeugdbestuurslid. Wie geïnteresseerd is kan zich opgeven of nadere informatie
vragen bij Herman Brouwer (secretaris jeugdafdeling), telefoon 06 – 44476932 of
via email bij hbwr@home.nl.
Bestuur jeugdafdeling
Voor vragen kunt u terecht bij het bestuur van de jeugdafdeling. Op dit moment is de
samenstelling als volgt:








Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Toernooien:
Technische zaken:
Activiteiten/kleding:
Algemene zaken:

John Radermacher
Herman Brouwer
Vacature
Herman Brouwer
John Muijen
Vacature
Vacature

 06 – 20376479
 06 – 44476932
 06 – 44476932
 06 – 46352008

Tijdens (bijna) elke training is een lid van het jeugdbestuur op de accommodatie
aanwezig.
Voor informatie omtrent sponsoring van (jeugd)teams kunt u terecht bij
hoofdbestuurslid Frans Handels, telefoon 06 – 22557030 of hoofdbestuurslid Leon
Hanssen, telefoon 06 – 38636275.

