
WELKOM 
BIJ RKVV DOMMELEN
INFORMATIE BIJ DE 1E (PROEF)TRAINING(EN)



WELKOM !
Beste ouders,

RKVV Dommelen is een vereniging van, voor en door de leden. In totaal zijn zo’n 700 actieve leden 
actief en daarnaast veel vrijwilligers, supporters, sponsoren en andere betrokkenen. Leuk dat jouw 
zoon of dochter voor de 1e keer gaat meetrainen binnen onze vereniging, we wensen hem of haar 
vooral veel voetbalplezier toe !

Iedereen is welkom !
Alle jongens en meiden, vanaf (bijna) 5 jaar, zijn welkom! “Proeftrainen” is dus voor iedereen die 
graag wil (gaan) voetballen of al elders voetbalt en wil kennismaken met onze vereniging. Wanneer 
je nu bij een andere voetbalvereniging lid bent, gaan wij ervan uit dat die vereniging door de speler 
of ouder(s) op de hoogte wordt gebracht dat hij of zij bij onze vereniging gaat meetrainen.

Om sociale uitsluiting te voorkomen en kinderen te stimuleren mee te doen met activiteiten op het 
gebied van sport, werkt RKVV Dommelen samen met Jeugdfonds Sport en ING. Hierdoor bieden we 
ook kinderen van ouders waarvoor dit financieel niet haalbaar is, de kans om te voetballen. Mocht je 
hiervan gebruik willen maken, dan horen wij dit graag of lees dit bericht via het logo.

Wat heb je nodig ?
Je hebt sportkleding en voetbalschoenen nodig uiteraard. Het kan zijn dat de training op kunstgras is 
(ieder team traint 1x per week op kunstgras, de andere keer op gras), dus houd daar rekening mee.

Lidmaatschap
Je kan bij onze vereniging een, gezamenlijk te bepalen, periode op ‘proef’ meetrainen. Wanneer dit 
wederzijds bevalt, vragen we je in te schrijven als lid van onze vereniging. Na inschrijven als lid, 
kunnen we je bij een team toevoegen. De contributie zal evenredig aan de duur van het 
lidmaatschap berekend worden. Inschrijven gaat via een digitaal formulier op onze website.

MEER WETEN OVER EEN ONDERWERP ? KLIK OP LOGO !

https://www.rkvvdommelen.nl/978/inschrijfformulier/
https://www.rkvvdommelen.nl/
https://www.rkvvdommelen.nl/817/contributiereglement/
https://www.rkvvdommelen.nl/829/ledenadministratie/
https://www.rkvvdommelen.nl/1/613/niemand-buitenspel/


INFORMATIE
Activiteiten
De trainingen vinden plaatsen tijdens de trainingen van onze teams, op doordeweekse avonden, en 
eventueel op de zaterdagen. Je traint mee met een bestaand team van RKVV Dommelen. We vragen 
je om tijdig (max 15 minuten vooraf) aanwezig te zijn, zodat de training tijdig kan starten.

Gedragscodes
We hebben gedragscodes voor zowel onze spelers, ouders als vrijwilligers. We steken als vereniging 
veel tijd en energie in een zo veilig en plezierig mogelijke omgeving te creëren voor onze 
jeugdspelers, -sters en vrijwilligers. 

Omgaan met blessures
Ieder lid of vrijwilligers kan gebruikmaken van het gratis sportspreekuur op maandagavond, verzorgd 
door Fysiotherapie Van Hoof. Wil je daarvan gebruikmaken of meer info, klik op logo ->

Indeling teams
We delen de teams in 1e instantie in o.b.v. geboortejaar van de spelers en speelsters en daarna 
bepalen we, in samenspraak met onze trainers en leiders, de exacte indeling van die categorie.   
Hierdoor zitten leeftijdsgenootjes en dus ook vriendjes en vriendinnetjes (vaak) bij elkaar, wat leidt tot 
geborgenheid en plezier in de teams. Daarnaast inventariseren we ook ieder seizoen de wensen van 
iedere speler i.r.t. de nieuwe indelingen en mogen ze aangeven bij welke andere kinderen ze graag 
ingedeeld willen worden. We houden daar, zoveel als mogelijk, rekening mee.

Betrokkenheid ouders
We vinden ouder-betrokkenheid heel belangrijk, zeker langs de lijn om het voetbalplezier van hun 
kind(eren) en de anderen in het team te volgen. Daarnaast doen we ieder seizoen een beroep op veel 
ouders en andere vrijwilligers. We hopen dan ook dat iedere ouder een bijdrage levert, op wat voor 
manier dan ook, aan onze vereniging. Enerzijds door het plezierig en sportief langs de lijn te houden, 
anderzijds maken vele handen licht werk!

https://www.rkvvdommelen.nl/560/ouders/
https://www.rkvvdommelen.nl/599/gedragcodes/
https://www.rkvvdommelen.nl/561/medisch---blessures/


GRAAG TOT ZIENS OP

SPORTPARK ‘T HEIKE !


