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rmatie
In dit boekje vind je alle info
over RKVV wilhelmina

WELKOM BIJ
de kanaries
Fijn dat je gekozen hebt voor RKVV Wilhelmina. Onze
voetbalvereniging bestaat al sinds 1897 en is daarmee
één van de oudste voetbalverenigingen in Nederland.
RKVV Wilhelmina staat bekend als een sportieve en
gezellige vereniging waar plezier in de voetbalsport
voorop staat. Onze ambitie is om onze eigen jeugd
goed op te leiden en met 80% eigen jeugd met het
eerste elftal in de tweede klasse te gaan spelen.
In dit informatieboekje laten we je kennismaken
met RKVV Wilhelmina en geven we je praktische
informatie over bijvoorbeeld trainingen en het clubhuis.

naam:
RKVV Wilhelmina heeft als bij
0 jaar
‘De Kanaries’, omdat we al 12
in felgele shirts voetballen!

We vinden het belangrijk dat je alle informatie van RKVV
Wilhelmina snel kunt vinden. Daarvoor is de website van
RKVV Wilhelmina gemaakt: www.rkvvwilhelmina.nl. Hier
vind je: je teaminformatie, het wedstrijdprogramma, de
afgelastingen en nieuws. Daarnaast is RKVV Wilhelmina
ook actief op social media en kun je ons volgen via:
facebook, twitter en instagram.

onze club
RKVV Wilhelmina heeft ruim 900 leden en meer dan 50
teams die in competities spelen. We hebben een grote
jeugdafdeling met ook meerdere meidenteams.
Als kers op de taart hebben we de WilhelMINIanen. Onze
allerkleinste kanjers die op zaterdagochtend hun eerste
voetbalervaring opdoen. Vanaf 4 jaar ben je hier welkom.
Op ons sportpark de Saren hebben we beschikking over
4 competitievelden en daarnaast 2 trainingsvelden, 15
kleedkamers en een mooi ruim clubhuis. Van deze in totaal
5 (natuur) en 1 kunstgrasvelden zijn er 3 met verlichting.
Onze terreinbeheerders zorgen ervoor dat onze velden
met lijnen, goals en vlaggen er steeds goed bij liggen.
Ook zorgen zij voor schone en nette kleedkamers.
Voor je lidmaatschap betaal je contributie. Je krijgt
daarvoor aan het begin van het nieuwe seizoen een
rekening. Meer informatie over de contributie vind je op
onze website.

Onze clubkleuren
en kleding
Wij spelen in de kleuren geel en zwart: met gele shirts
en zwarte broek. We kiezen voor een eenduidige en
representatieve uitstraling van onze teams. Je krijgt
daarom een wedstrijdtenue van RKVV Wilhelmina voor
de wedstrijden. Hiervoor betaal je via de contributie een
bijdrage. We vragen je om onze clubkleuren sportief en
met trots te representeren. Daarom staat op ons shirt:
Vol trots ben ik Wilhelminiaan.

Ons clubhuis

Ons clubhuis is de gezellige spil van de vereniging
waar we verzamelen, ontmoeten, kampioenschappen
vieren, teleurstellingen verwerken en waar veel leuke
evenementen worden georganiseerd. Zoals de pub
quizzen, carnaval, Sinterklaas, samen Championsleague
kijken.

Trainingen, wedstrijden
en scheidsrechters
De trainingsdagen en -tijden vind je op de website bij het
trainingsschema. Je teammanager geeft aan jou door hoe
laat en waar je aanwezig moet zijn voor de wedstrijd.
Ook het wedstrijdschema vind je op de website. Op
de wedstrijddag vind je op het informatiebord op het
jeugdsecretariaat de indeling van de kleedkamers en op
welk veld je speelt. Als jouw wedstrijd wordt afgelast, zie
je dit altijd op de website op de homepage.

Scheidrechters geven leiding
aan onze wedstrijden

Als vereniging zorgen we zo veel mogelijk voor
scheidsrechters voor de thuiswedstrijden. Hoe vind je
voldoende scheidsrechters binnen je voetbalvereniging?
Veel verenigingen worstelen met deze vraag. RKVV
Wilhelmina vond onder andere een goede oplossing bij
de eigen jeugd. Sinds het seizoen 2013-2014 fluiten
goed opgeleide jeugdspelers E en F wedstrijden. Met
succes! We laten elk jaar één team de officiële KNVB
pupillenscheidsrechter cursus doen. Spelers ervaren zo
zelf hoe het is om wedstrijdleider te zijn. Ze krijgen meer
respect en begrip voor de scheidsrechters bij hun eigen
wedstrijden. Het lukt niet altijd om een scheidsrechter
te regelen. Als dat niet lukt dan rekenen we er op
dat er ouders zijn die hierbij in willen springen. Voor
grensrechters geldt dat ieder team zelf moet zorgen voor
een grensrechter.

Samen maken we
RKVV Wilhelmina
help mee en doe
vrijwilligerswerk!
RKVV Wilhelmina is een vereniging van leden die samen
de vereniging maken. Vooral door de hulp van leden die
zich willen inzetten voor de club, is RKVV Wilhelmina een
bloeiende vereniging. Zonder de inzet van vrijwilligers
kan RKVV Wilhelmina niet bestaan. Help jij mee? Dat
kan op vele manieren: van helpen in het clubhuis tot
een wedstrijd fluiten, van helpen bij het organiseren van
toernooien tot deelnemen in één van onze commissies.
Ook je maatschappelijke stage kun je bij RKVV Wilhelmina
doen!
Meld je aan! Dat kan bij onze secretaris via:
secretaris@rkvvwilhelmina.nl.
Meer info over de verschillende commissies en over
maatschappelijke stages vind je op onze website.

Toernooien
Elk jaar organiseert RKVV Wilhelmina een aantal gezellige
toernooien voor zowel jeugd als senioren. Het vrijdagavond
toernooi voor senioren in mei kent grote bekendheid in
Den Bosch en omgeving vanwege de gezellige en informele
sfeer. In mei en juni vinden daarnaast vrijwel ieder
weekend jeugdtoernooien plaats. Van de deelnemende
teams ontvangt RKVV Wilhelmina elk jaar complimenten
voor de goede organisatie en de gezellige, sportieve sfeer.

Sponsors
Voor RKVV Wilhelmina is de bijdrage van relaties en
sponsors van enorm grote waarde om de club te laten
bloeien en groeien. Er zijn heel veel reclamemogelijkheden
en sponsorvormen mogelijk. Van het klassieke bord en
kledingreclame tot advertenties op onze website. We zijn
altijd op zoek naar een win-win situatie voor zowel onze
relaties als RKVV Wilhelmina. Meer info vind je op onze
website. Weet je een mogelijke nieuwe relatie of sponsor
voor RKVV Wilhelmina? Laat het de Reclame en relatie
commissie weten: rrcommissie@rkvvwilhelmina.nl

Samen voor een sportieve
Samen zorgen we voor een vereniging waar met plezier
gevoetbald wordt en waar iedereen zich welkom voelt.
Daarvoor hebben we met behulp van onze Normen en
Waarden commissie met elkaar een aantal gedragsregels
opgesteld. We vragen je om je daar aan te houden.

De belangrijkste regels zijn
•	Heb respect voor anderen.
• Moedig elkaar positief aan.
•	Houd je aan de afspraken en regels.
• Wees zuinig op de spullen van jezelf en van anderen.
•	Respecteer de beslissingen van de scheidsrechters.
• Laat de coaches en trainers hun werk doen.
•	Discriminatie, schelden en pesten horen niet langs en
op het veld.
• Winnen is leuk maar sportiviteit staat voorop.

en respectvolle club
Daarnaast zijn onze afspraken
• Wij gaan goed om met winst en verlies.
• Wij zijn zoveel mogelijk bij trainingen aanwezig.
• Wij dragen mede zorg voor een leuke sfeer in en rond
het team.
• Wij bemoeien ons niet met het publiek.
• Wij bemoeien ons niet met de tegenstander.
• Wij dragen zorg over de kleding en materialen die de
club ter beschikking stelt.
• Wij laten kleedkamers bij zowel thuis als uitwedstrijden
altijd netjes achter en ook bij de training.
• Wij gedragen ons op het sportpark ook voor en na de
wedstrijd respectvol en sportief.
• Bovenal: geniet van je club en verdedig de geel zwarte
kleuren met een gezonde inzet en mentaliteit.

Ouders motiveren en
moedigen aan
Ouders spelen een belangrijke rol voor de jeugd bij RKVV
Wilhelmina. Ook met de ouders samen hebben we enkele
afspraken opgesteld. Om te zorgen dat kinderen een
fantastische voetbaltijd hebben bij RKVV Wilhelmina.
Meer weten over onze normen en waarden en hoe wij die
bewaken? Kijk op onze website bij Normen & waarden.

• Ouders zijn belangrijk om hun kinderen aan te
moedigen en te motiveren en te zorgen dat ze op tijd
aanwezig zijn.
• Ouders dragen mede zorg voor het vervoer naar
uitwedstrijden.
• Ouders laten de trainer en de teammanager de spelers
coachen. Je helpt je kind niet door goed bedoelde
aanwijzingen te roepen. Onze ervaring is dat kinderen
dit niet prettig vinden en er van in de war kunnen
raken.
• Ouders bemoeien zich niet met de opstelling of manier
van spelen. Natuurlijk kun je na de wedstrijd het daar
met de teammanager of trainer over hebben.
• Bij de allerkleinsten helpen de ouders hen in de
kleedkamer. Ouders zorgen er dan voor dat de
kleedkamer fatsoenlijk achtergelaten wordt bij zowel
uit als thuis wedstrijden en bij de trainingen.
• Ouders kunnen altijd bij de trainer en teammanager
terecht met vragen en opbouwende adviezen.

GESCHIEDENIS
We zijn trots op onze lange clubgeschiedenis. RKVV
Wilhelmina is opgericht op zondag 1 oktober 1897 en
is daarmee één van de oudste voetbalverenigingen in
Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam een
verbod op het gebruik van namen van levende leden van
het koningshuis. RKVV Wilhelmina koos voor de bijnaam
De Kanaries vanwege de, nu nog steeds, felgekleurde
gele shirts. RKVV Wilhelmina heeft 9 jaar betaald voetbal
gespeeld, het eerste herenteam promoveerde in 1961
naar de eerste divisie waarna het één seizoen later weer
degradeerde naar de tweede divisie. RKVV Wilhelmina is
uitgegroeid tot één van de grootste sportverenigingen van
’s-Hertogenbosch. Een vereniging met een rijke historie
en met een unieke sfeer. RKVV Wilhelmina is de oudste
nog bestaande Bossche voetbalclub.

CONTACT
Meer informatie over de organisatie van RKVV Wilhelmina
vind je op onze site. Voor vragen kun je altijd terecht bij
je trainer, teammanager of coördinator. Daarnaast kun je
ook contact leggen met:
Voorzitter: voorzitter@rkvvwilhelmina.nl
Secretaris: secretaris@rkvvwilhelmina.nl
Terreinbeheer: terreinbeheer@rkvvwilhelmina.nl
Wedstrijdsecretaris Jeugd:
wedstrijdsecretarisjeugd@rkvvwilhelmina.nl
Jeugdzaken: bestuur.jeugd@rkvvwilhelmina.nl
Ledenadministratie:
ledenadministratie@rkvvwilhelmina.nl
Communicatiecommissie:
communicatie@rkvvwilhelmina.nl
Relatie en reclame commissie:
rrcommissie@rkvvwilhelmina.nl
Kledingcommissie: kledingcommissie@rkvvwilhelmina.nl
Normen en Waarden commissie:
nwc@rkvvwilhelmina.nl
Clubhuis: clubhuis@rkvvwilhelmina.nl
Kijk daarnaast op onze site voor meer info en
meer contactgegevens.
Veel voetbalplezier bij RKVV Wilhelmina!
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