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Beste ouders,
U heeft een of meerdere kinderen ingeschreven als lid van voetbalvereniging
HRC’14, waarvoor dank en welkom bij onze vereniging!
In dit boekje nemen wij u kort mee in wat basisgegevens van de vereniging en
geven we u nadere informatie over hoe we als sportvereniging opereren en
hoe uw kind(eren) en u hierin snel hun plek vinden en hoe een en ander in zijn
werk gaat.
HRC’14 is in 2014 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen vvRossum en
vvHurwenen. Momenteel bestaat de vereniging uit:
11 senioren elftallen:
–heren1,2,3,4,5,6, en veteranen (zondag)
–dames 1 en 2 (zondag)
–heren zaterdag
–dames team 7x7 (vrijdag)
En 11 jeugdelftallen:
–2 mini’s (jo7)
–jo8, jo9-1, jo9-2, jo10(meisjes), jo11, jo13, jo15, mo13, mo15
En een G-team voor mensen met een beperking en/of handicap.
De organisatie bestaat uit een hoofdbestuur, een jeugdcommissie en een
technische commissie, veldconsuls en diverse vrijwilligers
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.hrc14.nl
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Vrijwilligers
Een vereniging met circa 150 jeugdleden heeft de noodzakelijke behoefte aan
mensen die werkzaamheden voor de vereniging uitvoeren. HRC’14 is een
vereniging die voor bijna 100% draait op vrijwilligers.
Indien onvoldoende menskracht beschikbaar is, kan een situatie ontstaan die
betekent dat activiteiten niet meer kunnen plaatsvinden of dat aan de andere
kant verdergaande verplichtende voorwaarden aan het lidmaatschap gesteld
moeten gaan worden.
Indien u nog geen deel uitmaakt van ons vrijwilligersbestand, willen wij u
nadrukkelijk vragen dit te overwegen. Aanmelden kan via een van de
bestuursleden of spreek de leider/trainer van uw team aan, zij weten de weg
binnen de vereniging en brengen u met de juiste mensen in contact. Zie ook
hier weer de website voor meer informatie over het actuele vrijwilligersbeleid.
Als vereniging zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers ook zonder
voetbalervaring kunt u genoeg doen, helpende hand bij wedstrijden,
administratieve rol binnen vereniging, deelname diverse commissies, eventueel
lid worden van bestuur of jeugdbestuur, activiteiten organiseren voor de jeugd.
Ook op de wedstrijddagen kunt u prima wat werkzaamheden verrichten bij het
team van uw kind, zonder dat u persé voetbalkennis nodig heeft. (zie rol ouder
verderop in dit boekje)
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Trainingen
De trainingen vinden plaats op daarvoor vastgestelde dagen/tijden en kunnen
per team verschillen.
Wat wordt er verwacht op training:
 Dat je kind op tijd is.
 Juiste kleding (voetbalschoenen/scheenbeschermers, geschikte kleding bij
kou/regen)
 Zelf drinken meenemen, zeker bij warm weer
 Afmelden indien niet aanwezig
Afgelasting trainen:
Alleen bij extreem slecht weer (regen/kou) of onbespeelbare velden. Trainers
melden dit in de teams Whatsapp groepen uiterlijk rond 17:30uur
De beslissing of het veld wel of niet geschikt is ligt bij de veldconsuls. Trainers
zijn hierin dus niet leidend maar zullen de kinderen of ouders tijdig informeren.
Indien u zelf de keuze maakt om uw kind thuis te houden vanwege “slecht”
weer of met een andere reden is dat prima, vergeet niet af te melden!!
Wedstrijden
 Wedstrijden vinden plaats op zaterdag
 Kleding wordt door de vereniging beschikbaar gesteld.
 Wassen om de beurt, door een van de ouders of eventueel door een vaste ouder.
(niet ieder zijn eigen tenue i.v.m. kwijtraken, beschadiging, dragen buiten
wedstrijden om etc.
 Kleding blijft eigendom van vereniging
 Scheenbeschermers verplicht
 Ouders mogen kleine kinderen helpen met omkleden, schoenen etc. daarna
gelieve de kleedruimte te verlaten
 Douchen verplicht, indien situatie zich ervoor leent.
 (Kleding)Sponsor worden? Meld je bij een van de leiders/trainers/bestuur
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Rol van leider
 Aanspreekpunt ouders/trainer.
 Beheerder team Whatsapp.
 Doorgeven tijden aanwezig zijn bij thuiswedstrijd, vertrektijden uitwedstrijd
etc.
 Afmelding doorgeven aan ouders indien wedstrijd of training niet plaats vind.
 Rijouders regelen (schema).
 Wasouders; wie wast de tenues, welke week (schema).
 Contact met coaches tegenstand.er
 Opstelling, wissels etc.
 Alles rondom en tijdens een wedstrijd.

Rol van ouder
 Ondersteuning teamleider d.m.v. een was- of rijschema te maken of op een
andere manier te helpen, informeer bij de leider van het team.
 Wedstrijdje van je kind fluiten /spelbegeleider bij de kleinste kinderen.
 Wedstrijd vlaggen bij wedstrijden op heel veld (junioren)
 Veld uitzetten (pionnen/doeltjes) en weer opruimen bij pupillenwedstrijden
zodat de leider zich hier niet mee bezig hoeft te houden en zich kan focussen
op de kinderen.
 Genieten van de wedstrijd, positief coachen!
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Links naar aanvullende informatie en infographics van KNVB
Pupillen
Junioren
infographic-11-tegen-11
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Bestuursleden:
Anton van Doorn
Coen den Teuling
Chris-Jan van Eck
Antwan van Doorn
Gerard van Doorn

Jeugd bestuursleden:
Alexander van Drunen
Rik den Teuling
Thijs Straver
Daniël de Vries
Alex de Lang

Wedstrijdsecretaris senioren: Tim van Kessel
Wedstrijdsecretaris jeugd: Rik den Teuling

Ledenadministratie: ledenadministratie@hrc14.nl (Basselien van Deelen)

Bezoekadres vereniging:
Groenestraat 41
5327AD Hurwenen
Tel. 0418-662108

Website: www.hrc14.nl
Mail: info@hrc14.nl

Let op: Momenteel worden alle trainingen en wedstrijden afgewerkt op het
complex in Hurwenen, dit i.v.m. vernieuwing van het complex in Rossum.
Aangezien een deel van de nieuwbouw door de vereniging zelf gedaan moet worden is de
club op zoek naar vrijwilligers voor hulp bij de nieuwbouw, in welke vorm dan ook, elke
helpende hand is er één. U zich aanmelden voor hulp bij de nieuwbouw van het complex via
hrcnieuwbouw@gmail.com u krijgt dan een uitnodiging voor een whatsapp groep
aangaande de bouw.
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