Algemene afspraken jeugd R.S.V.

Deze afspraken zijn bedoeld voor de dagelijkse gang van zaken binnen de jeugdafdeling van RSV en
kunnen worden gezien als vastlegging van zaken om voor iedereen duidelijkheid te creëren.
Deze afspraken zijn dus bedoeld als aanvulling op de reglementen en statuten van onze vereniging.





















Het tenue van RSV bestaat uit een blauw shirt, witte broek en blauwe sokken. Het shirt
wordt door RSV beschikbaar gesteld. De broek en sokken kunnen via RSV worden
aangeschaft (zie www.vvrsv.nl)
Naast bovengenoemd tenue is het verplicht om op de wedstrijddagen in de RSV
trainingsbroek en hoodie naar de wedstrijd te komen en deze ook na de wedstrijd te dragen.
Indien weersomstandigheden dit niet toelaten zal deze verplichting komen te vervallen. De
trainingsbroek en hoodie mogen ook tijdens de training worden gedragen, maar dit is niet
verplicht.
De trainingsbroek en hoodie zijn door RSV en met behulp van sponsors voor bestaande
leden éénmalig gratis beschikbaar gesteld. Nieuwe broeken en hoodies kunnen aangeschaft
worden via RSV (zie www.vvrsv.nl) waarbij de kosten voor het lid/ ouders zijn.
Je krijgt een voetbaltas van RSV in bruikleen en deze mogen alleen worden gebruikt tijdens
training en wedstrijden, activiteiten bij RSV of in overleg met het jeugdbestuur. Bij schade of
verlies zijn de kosten voor het lid/ ouders.
Het voetbalseizoen loopt van september tot en met mei en aangezien voetbal een
teamsport is vragen we iedereen om een volledig seizoen lid te blijven zodat elftallen intact
kunnen blijven en er gedurende de competitie niet onverwacht tekorten van spelers kunnen
ontstaan.
Bij aanmelding van nieuwe leden, na het gereed komen van de indeling van het volgende
seizoen, zal in samenspraak met het jeugdbestuur gekeken worden of ze kunnen worden
geplaatst in een elftal. Indien elftallen voldoende spelers hebben kan het zijn dat ze eerst
een halfjaar alleen kunnen trainen waarna ze in de winterstop worden geplaatst in een
elftal.
Potentiële nieuwe leden mogen vrijblijvend drie trainingen mee doen alvorens ze besluiten
of ze lid willen worden.
Indien leden willen stoppen met voetballen dan dient de opzegging te gebeuren via
ledenadministratie@vvrsv.nl. Als opzegging gebeurt gedurende het seizoen dan dient wel de
contributie voor het volledige seizoen betaald te worden (ook bij betaling in 2 keer).
We streven er naar om zo snel mogelijk na de competitie duidelijkheid te geven over de
nieuwe indeling voor het volgende seizoen. De spelers worden vooraf aan deze indeling
gevraagd of ze door willen gaan moet voetballen. Dit betekent ook dat wanneer ze aangeven
door te gaan met voetballen dat iedereen na het bekend worden van de indeling verplicht is
om de contributie voor het volgend seizoen te betalen.
De gewenste wijze van afmelden voor training of wedstrijd gebeurt in overleg met de leiders
en trainers van het elftal.
RSV heeft een facebookpagina en website (www.vvrsv.nl) waar regelmatig nieuwe foto’s,
uitslagen en nieuws op komen te staan.
Datums van wedstrijden zijn te vinden op www.voetbal.nl.

