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Welkom als lid van de Egelantier Boys!
Het nieuwe voetbalseizoen 2021/2022  
staat voor de deur. 

Als lid van de Egelantier Boys heeft u, naast 
de spelregels van het voetbalspel, ook te 
maken met de afspraken rondom de vereni-
ging. Ook dit seizoen hebben we de 
informatie omtrent o.a. gedrag, contributie, 
privacy en andere zaken bij elkaar gezet in 
deze seizoensgids. Zo kunt u in de seizoens-
gids 2021/2022 informatie vinden over de 
hoogte van de contributie, de wijze van 
betalen ervan, maar ook over de boete-
inning. 
Naast de regels voor gedrag op het complex, 
de kantine, in de kleedkamers en langs het 
veld van de Egelantier Boys, is achterin de 
gids informatie voor de jeugdleden te vinden.
Omdat de vereniging niet zonder een gezonde financiële basis kan bestaan zijn er in  
deze gids verschillende sponsor- en andere geldelijke ondersteuningsmogelijkheden terug 
te vinden.

Het bestuur van r.v.v. De Egelantier Boys wenst alle spelende leden een 
sportief en succesvol seizoen en ziet alle andere leden en betrokkenen  
graag op het complex aan de Schulpweg.

r.v.v. “De Egelantier Boys” | Opgericht 4 april 1957 
Kon. Goedgekeurd 26 juni 1961 | Ver. Reg. Kamer van Koophandel: 40341857

Postbanknummer : NL17 INGB 0000772610

Secretariaat:
S.Basic Willem-Alexanderplantsoen 86, 2991NB Barendrecht

tel: 06 - 526 497 20

Welkom bij 
r.v.v. De Egelantier Boys

Historie
De Egelantier Boys is op 4 april 1957 opgericht door een aantal DHZ-spelers uit de 
omgeving van de Egelantierstraat in Bloemhof. De oprichters waren fan van Feyenoord  
en wilden op zaterdag spelen, zodat zij zondag naar de thuiswedstrijden konden gaan. 
De club zou in eerste instantie r.v.v. D.E.B. (De Egelantier Boys) gaan heten. Dit moest 
later echter gewijzigd worden, aangezien er elders in het Nederland al een club met 
deze naam bestond. Het werd dus voluit: De Egelantier Boys. 

Thuis
Per 1 juni 2016 spelen wij op het complex van FC Pretoria aan de Schulpweg 195 
in Rotterdam. Wij hebben de beschikking over twee grasvelden en zes kleedkamers. 



5

Algemene informatie
Wedstrijdzaken
Wedstrijdsecretaris senioren

Nihad Delic, 06 - 28 90 21 86

 Info@egelantier-boys.nl

Jeugdwedstrijdsecretaris  

Korinea van der Blom - Hollander, 

06-10 39 90 87

Informatie Afkeuringen
Pupillen vanaf 7:30 uur

Senioren vanaf 9:00 uur

06 - 41 56 91 89

NOS Teletekstpagina 603

Tevens wordt de website van De Egelantier Boys

bijgewerkt als er afkeuringen zijn, dus u kunt op

zaterdagmorgen ook deze website raadplegen.

Afschrijven Wedstrijden
op vrijdagavond tussen 19.15 - 20.15 uur.

1e elftal Eyup Akkanoglu (Trainer),  

 06 - 81 01 41 80

2e elftal Nihad Delic, 06 - 28 90 21 86

  info@egelantier-boys.nl

3e elftal Nihad Delic, 06 - 28 90 21 86 

  info@egelantier-boys.nl

35-1  Ramon Jasarevic, 06 - 36 18 49 37

  rjasarovic@hotmail.com

35-2 Leen Straver, leendertstraver@gmail.com 

  06 - 48 74 75 08 of 010 - 210 12 09

JO-15 Harvey Kenepa, 06 - 31 54 54 38

  hkenepa@yahoo.com

JO-12 Rocco Sušac, 06 - 45 57 13 97    

  rocco.susac@gmail.com

WEBSITE
www.egelantier-boys.nl

Terrein
Terrein Schulpweg 195, 3084 NH Rotterdam 

telefoonnummer 010 - 48 08 981

Postadres
Suad Basic, Willem-Alexanderplnts 86

2991 NG  Baredrecht | info@egelantier-boys.nl

ING banknummer 
NL17 INGB 0000772610  

t.n.v. Penningmeester De Egelantier Boys  

te Rotterdam.

Vertrouwenspersoon
Patrice van de Geijn 

Telefoon: 06 - 48 30 94 28

E-mail: patrice.vandegeijn@hotmail.com

Bestuur
Voorzitter:

Edvin Osmanbasic, 06 - 30 37 77 30

Algemeen secretaris:

Suad Basic, 06 - 52 64 97 20

Wedstrijdsecretaris senioren:

Nihad Delic, 06 - 28 90 21 86

Penningmeester: Vacant/ Nihad Delic a.i.

Algemeen bestuurslid:

Jan Huijbers, 010 - 480 30 54

Jeugdbestuurslid

Korinea van der Blom-Hollander, 06 -10 39 90 87 

Algemeen bestuurslid

Erik van Broekhuizen, 06 - 50 52 42 51

Kantinezaken: Vacant

Het bestuur is te mailen via info@egelantier-boys.nl

Hoofdsponsors
Klupp Sportwear

Douche Concurrent

4



7

• Info over EB

Kantine:
• Consumpties dienen meteen (contant of per pinpas) te worden afgerekend.
• Er kan ook per pin betaald worden
• Er mag in de kantine niet worden gerookt.
• Niet met voetbalschoenen in de kantine.
• Er mogen geen consumptie mee naar buiten genomen worden.
• De kantine sluit op maandag en woensdag om 22.45 uur en op zaterdag om 19.30 uur. 

Kleedkamers:
• Ook in de kleedkamers mag er niet gerookt worden.
• Geen eigen meegebrachte dranken en etenswaar nuttigen.
• Niet de voetbalschoenen binnen uitslaan.
• De laatste die de kleedkamer verlaat, veegt de kleedkamer even aan.

Veld:
• Er mogen geen consumptie meegenomen worden naar het veld.
• Er mag niet gerookt worden op het veld.
• Geen kauwgom op het veld.
• De verplaatsbare doelen moeten worden opgetild bij het verplaatsen ... en niet slepen.

Parkeren:
•  Er mag uitsluitend geparkeerd worden in de parkeervakken en aan de rechterkant  

van de Schulpweg, uiteraard niet voor in- en uitritten.
•  De linkerzijde van de Schulpweg is verboden te parkeren en er wordt regelmatig  

gecontroleerd door een scanauto van de politie.

En probeer alles zo netjes mogelijk te houden.

De regels zoals die  
op het complex gelden
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Iedereen die bij Egelantier Boys voetbalt, 
sport of werkt, moet dit kunnen doen in een 
veilige omgeving. Dat kan als iedereen zich 
sportief gedraagt en elkaar met respect 
behandelt. Helaas komen ongewenste 
omgangsvormen overal voor, ook in de 
sport. Denk bijvoorbeeld aan pesten, 
discriminatie, agressie of geweld. Ook 
seksuele intimidatie is een ongewenste 
omgangsvorm. Het kan daarbij gaan om 
een opmerking over iemands lichaam, een 
arm om de schouder of een tik tegen de 
bil. Als degene die dit ondergaat het niet 
leuk vindt is er sprake van ongewenst 
gedrag en moet het ophouden. Seksuele 
intimidatie in de vorm van begluren van 
mensen in de kleedkamer of douche, 
aanranding en verkrachting mag nooit.

Bij Egelantier Boys proberen we onge-
wenste omgangsvormen te voorkomen. 
Maar als je toch te maken krijgt met 
ongewenst gedrag kun je terecht bij de 
vertrouwenscontactpersoon. Dat kan als je 
slachtoffer bent, of als je iets ziet gebeuren 
waarvan je denkt dat het niet kan. Bij een 
vertrouwenscontactpersoon kun je je 
verhaal kwijt in een vertrouwelijk gesprek 
en word je geholpen de juiste weg te 
vinden om tot een oplossing te komen.
Ben je slachtoffer van ongewenst gedrag 
of heb je hiervan signalen opgevangen, 
neem dan via e-mail of telefoon contact op 
met de vertrouwenscontactpersoon en laat 
weten hoe wij je kunnen bereiken om een 
afspraak te maken.
Per 3 april hebben wij Patrice van de 
Geijn bereid gevonden om deze vertrou-

wenstaak binnen Egelantier Boys te gaan 
vervullen. Patrice heeft een zeer ruime 
ervaring in de zorg en de hulpverlening. 
Zo heeft zij in een orthopedagogisch 
centrum met moeilijk opvoedbare kinderen 
en jongeren gewerkt. Op dit moment 
begeleidt zij mensen met een beperking 
op de werkvloer bij de Gamma.
Wij zijn dan ook heel blij dat Patrice met 
zoveel ervaring de taak van vertrouwens-
persoon op zich wil nemen binnen 
Egelantier Boys.

Contactgegevens:
Patrice van de Geijn 
Telefoon: 06 - 48 30 94 28
E-mail: patrice.vandegeijn@hotmail.com

Elke laatste woensdag van de maand heeft 
Patrice in de bestuurskamer een inloopuur 
van 18:45 tot 19:45 uur. Heeft u Patrice 
direct nodig neem dan contact op via 
bovenstaande contactgegevens. 

Vertrouwenspersoon bij Egelantier Boys

Shop je items op de ledenshop  
en steun Egelantier Boys

Ben jij klaar voor het nieuwe seizoen? 
Shop je trainingsitems in de Ledenshop en steun je club!

Het nieuwe sportseizoen staat in de startblokken,  
ben jij goed voorbereid?  

Zowel voor sportkleding, als voor accessoires kan je terecht in  
de Ledenshop van je club.

Wist je dat voor iedere bestelling uit de Ledenshop  
jouw club een bonus ontvangt? 

En dat deze bonus besteed kan worden aan  
nieuwe materialen voor de club? 

Shop in de Ledenshop 
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• Contributie
• Opzegging
• Overschrijving
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Index 
Jaarlijks zal de contributie automatisch 
vastgesteld worden volgens de in de 
Algemene Ledenvergadering gemaakte 
afspraak. 

Nieuwe leden
Nieuwe leden dienen bij aanmelding de 
volledige contributie vooruit te voldoen. 
Melden zij zich aan na 1 januari, dan 
dient de helft van de jaarlijkse contributie 
voldaan te worden.

Korting 
Bij drie of meer leden uit hetzelfde gezin, 
geldt dat er vanaf het 3e lid een korting 
van 50% over het goedkoopste contributie-
tarief gegeven wordt.

Club Collect
Sedert het seizoen 2017/2018 verzorgt 
Clubcollect de contributie-inning voor onze 
vereniging. Clubcollect is een online 

systeem dat de vereniging helpt met het 
innen van contributies via iDeal en 
automatische incasso. De betaalverzoeken 
hiervoor worden verstuurd via SMS en 
e-mail. Derhalve bent u er zelf voor 
verantwoordelijk dat de Egelantier Boys 
over uw juiste contactgegevens beschikt. 
Dus mocht uw telefoonnummer of e-mail-
adres (tussentijds) zijn gewijzigd, geef  
dit dan graag zo snel mogelijk door aan 
de vereniging. In het betaalverzoek vindt  
u een link naar uw persoonlijke betaalpa-
gina van Clubcollect. Hier kunt u vervol-
gens kiezen om uw contributie in één keer 
te betalen of in termijnen. Houdt u er 
rekening mee dat er een opslag wordt 
berekend, indien u kiest om in meerdere 
termijnen te betalen. De betalingen 
verlopen via automatische incasso of 
via iDeal.

Wij verzoeken u het juiste IBAN nummer 
door te geven aan Egelantier Boys.  
Dat kan via info@egelantier-boys.nl of 
schriftelijk aan de secretaris Suad Basic 
Willem-Alexanderplantsoen 86  
2991 NG Barendrecht 

Incasso 
Indien de contributie vervolgens niet vóór 
1 december van het lopende seizoen is 
ontvangen, dan zal de vordering uit 
handen worden gegeven aan een 
incassobureau, met dien verstande dat alle 
bijkomende kosten voor rekening van het 
desbetreffende verenigingslid zullen zijn. 

Schorsing 
Het verenigingsbestuur behoudt het recht 
tot schorsing van het desbetreffende lid op 
ieder moment. 

Opzeggingen 
Uiterlijk vóór 1 juni van ieder jaar dienen 
opzeggingen voor het komende seizoen 
schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt aan de 

secretaris van de vereniging. Restitutie van 
contributie bij vroegtijdig stoppen met 
voetballen, om wat voor reden dan ook, 
vindt per definitie niet plaats.

Betaal je contributie  
op tijd en voorkom...

Boetereglement
Algemeen
Periodiek ontvangst de vereniging van  
de KNVB een overzicht per lid van de in 
rekening gebrachte boete inzake overtre-
ding van de KNVB regels in de ruimste zin.
De kosten van deze boete wordt direct ten 
laste gebracht in de rekening courant van 
onze vereniging.

Vervolgens wordt er maandelijks door de 
KNVB automatisch geïncasseerd.
Enkele voorbeelden van boetes zijn gele 
en rode kaarten, niet opkomen als team 
bij wedstrijden, staken van een wedstrijd, 
beledigen van scheidsrechter door leider, 
trainer of grensrechter.
De hoogte van de boete is afhankelijk van 
de ernst van de overtreding.
Als uitgangspunt geldt bij Egelantier Boys 
te allen tijde dat de overtreder betaald.

Dat Wil zEggEn Dat DE spElEr, 
lEiDEr, trainEr, grEnsrEcHtEr Of 
zEvEntal En Elftal DE BOEtE zal 
mOEtEn BEtalEn.

Factuur
Zodra het periodieke KNVB overzicht is 
ontvangen, wordt de opgelegde boete 
middels een factuur aan het betreffende lid 
in rekening gebracht.

Boetes
• Niet opkomen bij een wedstrijd €10,-
•  Niet verschijnen of c.q. niet afschrijven 

ledenvergadering € 5,-
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Opzeggen of overschrijving
Opzeggen vóór 1 juni 2022
Het bestuur dient voor 31 mei 2022 aan de KNVB aan te geven met welke teams er  
volgend jaar gevoetbald zal worden, in welke klasse en met (gewenste) aanvangstijd.  
Om hier goed invulling aan te kunnen geven, dient bekend te zijn hoeveel spelers er  
volgend seizoen zijn.

We willen natuurlijk dat iedereen lid blijft, maar wil je niet langer lid zijn van Egelantier Boys, 
dan dien je het lidmaatschap van Egelantier Boys schriftelijk op te zeggen voor 1 juni 2022.
Anders wordt automatisch het lidmaatschap voor één seizoen verlengd en blijft u  
contributieplichtig. Opzeggen kan door een brief te sturen aan de secretaris, 
de heer Suad Basic, Willem-Alexanderplaats 86, 2991 NG Barendrecht of per mail:  
Info@egelantier-boys.nl

Overschrijvingen naar een ander vereniging kan tot 15 juni 2022 
U dient bij overschrijving wel voor 1 juni 2022 op te zeggen anders zullen wij  

1/3 van de jaarcontributie in rekening brengen voor de periode 1 juni 2022 tot  

15 juni 2022. Dit omdat wij de elftallen al hebben moeten inschrijven voor  

1 juni en daar zijn inschrijfkosten voor gemaakt. 

als u overschrijving naar Egelantier Boys aanvraagt en deze later weer intrekt,  

brengen wij bij intrekking voor 1 september 2022 50% van de contributie in rekening, 

na 1 september 2022 bent u de volledige contributie verschuldigd.

 

Mondeling opzeggen via leider/ trainer of (jeugd)bestuurslid is dus niet toegestaan. 
U krijgt een altijd een bevestiging van de uitschrijving.

Het bewijs van uitschreven moet u goed bewaren, zodat u het kan overleggen als dit nodig 
is. Restitutie van contributie bij vroegtijdig stoppen met voetballen om wat voor reden dan 
ook vindt per definitie niet plaats.

Voorwaarden seizoen 2021-2022
De contributie voor het lopende seizoen moet bij inschrijving worden voldaan.

Een speler die lopend het seizoen lid wordt, is speelgerechtigd op het moment dat de 
contributie is betaald.
Ten behoeven van het innen van achterstallige contributies is het bestuur van  
Egelantier Boys gerechtigd uw gegevens aan een incassobureau te verstrekken,  
om door u aangegane verplichtingen te verkrijgen.

Contributie 2021-2022
Senioren €  200,-
JO17-18 €  150,-
JO15-16 € 138,-
JO13-14 €  133,-
JO11-12 €  127,-
JO9-10 €  121,-
JO7-JO8 €  100,-
Niet spelend lid €  75,-
Donateur €  45,-
Inschrijfgeld €  10,-

Nieuwe leden dienen een legitimatiebewijs mee te nemen 

Overschrijving naar een ander vereniging.
Een speler die de vereniging wenst te verlaten dient dit voor 31 mei schriftelijk bij de 
secretaris of via de mail info@egelantier-boys.nl kenbaar te maken.
Uiteraard dient de betrokken speler aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.

Indien het lidmaatschap gedurende het lopend seizoen beëindigd, blijft de contributie  
over het hele seizoen verschuldigd. Bij niet schriftelijk opzeggen voor 1 juni blijft het 
lidmaatschap doorlopen en bent wederom voor het komende seizoen contributieplichtig.
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Het bestuur van De Egelantier Boys heeft besloten om te professionaliseren en met de 
inning van de contributiegelden per februari 2022 een samenwerking aan te gaan met 
niKKi. 

Contributie-inning
NIKKI start begin februari 2022 met de inning van de openstaande contributie voor het 
seizoen 2021 - 2022. Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie 
via het NIKKI-systeem verwerken. 
U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. 
Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling 
van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. 
Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratie-
kosten.

Mail met iDEAL-betaallink
U ontvangt begin februari de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling 
van de eerste termijn van de nog openstaande contributie van het seizoen 2021 – 2022 die 
verdeeld wordt over 4 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een 
nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor 
de daaropvolgende termijnen.
Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te 
voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen. 

Wanneer u in februari geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail 
te sturen naar contributie@nikki.nl 
Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en 
telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid 
bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

Administratiekosten termijnbetalingen
Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval 
van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw 
contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de 
contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Vergoedingen via derden
Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, 
dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende 

persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient 
u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal 
NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft 
staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op! 
Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen 
volgen gedurende het seizoen:
1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnum-
mer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl 
2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in 
handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per 
e-mail aan hen voorleggen.
3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen,  
de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een 
incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner 
ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste 
pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor 
het bestaan van de club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes en plezier in de tweede helft van dit 
seizoen!

Betaling contributie NIKKI



18 19

• AVG 
• Gedragregels
• Wangedrag
• Alcoholgebruik
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vanaf 25 mei 2018 is de algemene 
verordening gegevensbescherming 
(avg) van toepassing. De Wet be-
scherming persoonsgegevens (Wbp) 
geldt dan niet meer. De avg, een 
nieuwe strengere privacywetgeving, 
houdt onder andere in dat verenigingen 
moeten voldoen aan deze wet.

avg en privacyverklaring  
r.v.v. de Egelantier Boys
Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze 
privacyverklaring wordt uitgelegd welke 
persoonlijke gegevens wij van u verzamelen 
en hoe wij die gegevens gebruiken.
Egelantier Boys houdt zich in alle gevallen 
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

persoonsgegevens die wij verwerken 
Egelantier Boys verwerkt uw persoonsge-
gevens omdat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons 
verstrekt. Hieronder een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voorletters, roepnaam en achternaam,
• Geslacht,
• Geboortedatum, 
• Adresgegevens,
• Telefoonnummers (vast en/of mobiel),
• E-mailadres(sen),
•  Pasfoto (indien nodig voor de digitale 

KNVB spelerspas),
• Legitimatienummer. 

Bijzondere en/of gevoelige  
persoonsgegevens die wij verwerken 
Het kan voorkomen dat u of uw kind op een 
foto op onze website staat. Mocht u hier 
bezwaar tegen hebben dan kunt u een 
verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het 
onherkenbaar maken van het gezicht) of 
complete verwijdering van de betreffende 
foto(‘s) sturen naar info@egelantier-boys.nl. 

Op de vereniging is camerabewaking 
geïnstalleerd. Beelden worden twintig 
dagen bewaard en er is een protocol voor 
het bekijken van deze beelden als daar 
aanleiding voor is. In specifieke gevallen 
kunnen er dieet of medische gegevens 
gevraagd worden voor het uitoefenen van de 
sport of deelname aan een activiteit. Deze 
gegevens zullen niet worden bewaard. 

Waarom wij gegevens nodig hebben? 
Egelantier Boys verwerkt uw persoons- 
gegevens voor de volgende doelen. 
-  Inschrijving als lid bij de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond (KNVB),

-  Afhandelen van uw contributie en andere 
betalingen,

- Informeren over (sport-)activiteiten,
-  Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bij - 
voorbeeld de Algemene Ledenvergadering,

-  Beheren van de wachtlijst voor (jeugd)
leden. 

Hoe lang wij gegevens bewaren 
Egelantier Boys zal uw persoonsgegevens 
niet langer bewaren dan strikt nodig is om 

de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld. 
De bewaartermijn van persoonsgegevens 
is, vanwege de financiële administratie, 
zeven jaren na beëindiging lidmaatschap 
(datum uitschrijving). 
Persoonsgegevens ten behoeve van het 
organiseren van bijeenkomsten, activiteiten 
en evenementen, zullen maximaal drie 
maanden na dato bewaard worden. 
Persoonsgegevens in Excel ten behoeve 
van teamindelingen zullen aan het einde 
van ieder voetbalseizoen verwijderd worden. 
Persoonsgegevens op de wachtlijst voor 
(jeugd)leden zullen verwijderd worden bij 
aangaan lidmaatschap of indien een plek 
op de wachtlijst niet langer gewenst is. 

Delen met anderen 
Egelantier Boys deelt uw persoonsgegevens 
(naam, e-mailadres en telefoonnummer) 
met vrijwilligers alleen indien nodig voor 
de uitoefening van hun taken. 
Verwerking en bewerking van persoonsge-
gevens vindt plaats in Sportlink waarmee 
ook uitwisseling van (persoons)gegevens 
met de KNVB plaatsvindt. 
In geval van een betalingsachterstand 
kunnen wij uw gegevens delen met derden 
ten behoeve van incasso. Wij delen 
gegevens in voorkomende gevallen alleen 
met partijen waarmee wij een verwerkers-
overeenkomst hebben afgesloten, zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens is 
gewaarborgd. 
Verder zullen wij de door uw verstrekte 
gegevens niet aan andere partijen 
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is. 

Wij delen nooit persoonsgegevens met 
andere derden, zoals commerciële bedrijven 
en sponsoren. 

gegevens inzien,  
aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens 
in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen 
van uw gegevens kan alleen als u geen lid 
(meer) bent van Egelantier Boys. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijde-
ring sturen naar info@egelantier-boys.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 
inzage door u is gedaan, vragen wij u 
een kopie van uw identiteitsbewijs bij het 
verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij 
u om in deze kopie uw pasfoto, paspoort-
nummer, Burgerservicenummer (BSN) en 
de strook met nummers onderaan het 
paspoort, zwart te maken, ter bescherming 
van uw privacy. De kopie van uw identi-
teitsbewijs wordt niet bewaard. 

Beveiliging 
Egelantier Boys neemt de bescherming van 
uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbe-
voegde toegang, ongewenste openbaar-
making en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact met 
ons op via info@egelantier-boys.nl

vragen 
Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom 
bekijken we wel elk jaar of het privacy 
beleid nog voldoende waarborgen biedt 
en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun 
u terecht bij info@egelantier-boys.nl  

AVG en Privacyverklaring  
r.v.v. de Egelantier Boys
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Of het nu gaat om degene die actief 
zijn sport bedrijft, de passieve kijker  
of degene die meehelpt (een functie 
bekleedt) in een vereniging: een ieder 
moet plezier kunnen beleven aan de 
voetbalsport. Dit houdt in, dat men 
gezamenlijk de vereniging moet 
inrichten, luisterend naar en zoveel 
mogelijk rekening houdend met de 
wensen van een ieder. Dit betekent 
natuurlijk ook afspraken maken over 
de wijze waarop je met elkaar omgaat, 
maar ook met anderen binnen de 
voetbalsport, zoals tegenstanders, 
scheidsrechters en gasten/bezoekers. 
Deze afspraken worden voorzover het 
onze leden betreft vastgelegd in het 
gedragsreglement, waarin we de 
normen en waarden voor ons handelen 
vastleggen en elkaar beloven deze te 
zullen nakomen.

Met betrekking tot het aldus te voeren 
sociaal-ethische beleid binnen onze 
vereniging geldt het vermelde in het KNVB 
convenant als uitgangspunt. De volgende 
gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

1.  Respect opbrengen voor anderen telt 
zwaar. Een verenigingslid dient zich 
derhalve te onthouden van onbehoor-
lijk taalgebruik, verbaal en fysiek 
geweld en molestatie van derden 
binnen of buiten het voetbalspel. 
Pesten wordt niet getolereerd.

2.  Een seniorlid dient bereid te zijn om 
(gevraagd of ongevraagd) enige 
eenvoudige verenigingstaken te 
verrichten. Hierbij valt te denken aan:

 -  het afruimen/opruimen van glaswerk, 
flesjes en afval van de tafel waaraan 
men gezeten heeft;

 -  het verrichten van eenvoudige 
onderhouds- en/of schoonmaakwerk-
zaamheden.

3.  Een daartoe door leider of trainer 
aangewezen verenigingslid draagt bij 
toerbeurt zorg voor het ordentelijk 
achterlaten van de door hem/haar en 
zijn/haar teamgenoten gebruikte 
kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en 
het in goede en nette staat houden van 
de kantine en het sportvelden-complex 
en de gebruikte spelmaterialen. Lege 
verpakkingen van genuttigde eetwaren 
en snoepgoed dienen in de daarvoor 
bestemde afvalbakken te worden 
gedeponeerd.

4.  Een verenigingslid heeft respect voor 
andermans eigendommen. Een 
verenigingslid is hoofdelijk aansprake-
lijk voor een door hem/haar persoon-
lijk aangerichte schade cq vernieling.

5.  Voor het gebruik van de kantine is een 
specifiek bestuursreglement ‘alcohol in 
sportkantines’ opgesteld, waaraan een 
ieder die gebruik maakt van de 
kantine zich dient te houden. 

Gedragsregels
6.  Het nuttigen van in het clubhuis 

aangeschafte dranken op het sport-
complex is verboden buiten het 
clubhuis en het terras, laat staan het 
achterlaten van drankverpakkingen, 
flesjes, blikjes en glazen op en rond 
de speelvelden. 

7.  Een verenigingslid dient zich te 
houden aan de aan hem/haar door 
de vereniging of door de KNVB 
opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v.  
de door hem/haar gepleegde 
overtreding.  
De vereniging zal de door de KNVB 
opgelegde boetes en/of in rekening 
gebrachte administratiekosten verhalen 
op het betreffende verenigingslid.

8.  Een verenigingslid dient zijn/haar 
medelid te corrigeren in het geval dit 
medelid deze gedragsregels overtreedt.

9.  Een verenigingslid, die een overtre-
ding van de gedragsregels constateert, 
kan dit conform de in dit statuut 
opgenomen meldingsprocedure 
melden.

10.  Een verenigingslid is aanspreekbaar 
op zijn/haar wangedrag. Een 
verenigingslid zal, indien hij/zij zich 
ten opzichte van de vereniging of één 
of meerdere van haar leden heeft 
schuldig gemaakt aan wangedrag, 
vernieling, geweldpleging, diefstal of 

andere gedragingen die in strijd zijn 
met deze gedragsregels en/of met de 
nakoming van de aan leden opge-
legde verplichtingen zich dienen te 
verantwoorden bij het bestuur.

11.  Veiligheid: De begeleider moet zorgen 
voor een omgeving en een sfeer 
waarbinnen alle kinderen en jongeren 
zich veilig en gerespecteerd voelen. 
De begeleider heeft de plicht om 
kinderen en jongeren zo veel als 
mogelijk te beschermen tegen alle 
vormen van ongelijkwaardige behan-
deling en seksueel misbruik. 
Seks tussen begeleiders en kinderen of 
jongeren is verboden. 
Seks tussen een begeleider en 
kinderen is wettelijk verboden.  
Net als een seksuele relatie met een 
minderjarige jongere.
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Het voorkomen van wangedrag begint al bij de allerjongste spelers. En daarin speel 
jij als trainer een belangrijke rol. als trainer ben je een rolmodel. Jij bent degene 
die kan zorgen voor een veilige en positieve sfeer in het team. Bij uitstek ben jij de 
aangewezen persoon om je spelers te leren wat gewenst en ongewenst gedrag is in 
het voetbal. 

Uiteraard geef je het goede voorbeeld; “Gedraag jij je respectvol naar tegenstanders en 
scheidsrechters toe, dan doen je sporters dat ook. Behandel jij iedereen gelijk dan doen zij 
dat ook. Stel jij je sportief en positief op na verlies dan leren zij dat ook.” 
Naast het goede voorbeeld geven is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijk-
heden en onmogelijkheden van jouw groep sporters. Simpel gezegd, wat hebben kinderen 
van welke leeftijd nodig aan sturing, begeleiding en uitdaging om te zorgen voor een 
positieve training?  
En op welke manier grijp je in wanneer ze over de schreef gaan?

Ook wordt verteld hoe je per leeftijd kan reageren op lastig gedrag of kleine incidenten.  
Op deze manier leer je de jeugd vanaf jongs af aan hoe leuk voetbal is.

Onderzoek heeft aangetoond dat – in tegenstelling tot wat veel trainers denken –
het respect van jonge sporters voor hun trainer veel meer afhangt van hoe ze begeleid 
worden dan van winnen of verliezen.

Wat te doen in je training:
•  Gebruik eenvoudige woorden.
•  Hou je uitleg kort. Vertel kort en doe het vooral voor. 
•  Vraag niet ‘waarom’ ze iets doen, daar hebben ze nog geen antwoord op.  

Zeg liever wat je wil dat ze doen en vooral laat zien hoe ze het moeten doen. 
•  Zorg voor een rustige omgeving als je iets uitlegt. Dus eerst de ballen bij jou inleveren, 

dan pas uitleggen. Zorg voor zo min mogelijk afleiding. 
•  Vraag altijd na of ze jouw opdracht/uitleg hebben begrepen en laat evtentueel een kind 

herhalen wat de opdracht is.
•  Zorg voor een duidelijke structuur met een duidelijk begin, midden en einde. Begin en 

eindig altijd op dezelfde manier. Bijvoorbeeld met rondje rennen of een high five. 
•  Herhaling, herhaling, herhaling. Herhaal regelmatig oefeningen, uitleg en afspraken.
•  Bouw rustpunten in zodat de kinderen zich niet te lang hoeven te concentreren, ze kunnen 

zich maximaal 15-20 min. aaneengesloten concentreren.

•  Laat ze veel doen. Dus veel balcontact en bewegen tijdens je oefeningen en spelvormen 
en weinig op je beurt wachten. Stil staan = vervelen = klieren en aan elkaar zitten.

•  Ze kunnen veel in korte tijd, dus veel beurten zodat ze herhalend leren. Rust wel tijdig 
inlassen.

•  Laat ze veel positieve ervaring opdoen door mogelijkheid geven om te scoren (vb. door 
grotere doeltjes) en aan te vallen. Gebruik leuke spelvormen om spelend voetbal te leren. 

•  Geef complimenten en leg nadruk op wat ze goed doen/al geleerd hebben.
 

gebeurtenissen training Wedstrijd 
Hoe te reageren?

Te laat komen 
zonder reden

1 keer Leg uit aan ouders dat dit storend 
is.

Start als wissel. Vraag reden 
ouders en kind.

Vaker Spreek ouders hierop aan, vaag 
reden, maak afspraken. >>door-
geven aan coördinator

Start als wissel. Spreek ouders 
aan, vraag reden, maak 
afspraken. >>doorgeven aan 
coördinator

Niet komen  
(niet afgemeld)

1 keer Leg uit aan ouders dat dit storend 
is.

Spreek ouders aan. Leg uit dat 
dit storend is.

Vaker Spreek ouders hierop aan, vraag 
reden, maak afspraken. >>door-
geven aan coördinator

Maak duidelijk aan ouders dat 
dit niet acceptabel is, vraag 
reden, maak afspraken. 
>>doorgeven aan coördinator

Spullen vergeten 
(sokken, scheenbe-
schermers, 
douchespullen etc.)

1 keer Spreek ouders aan. Spreek ouders aan.

Vaker Spreek ouders hierop aan, vraag 
reden en maak afspraken. 
>>doorgeven aan coördinator

Spreek ouders hierop aan, 
vraag reden en maak 
afspraken. >>doorgeven aan 
coördinator

Grote mond geven / 
tegenspreken/ 
handgebaren/ schel-
den

1 keer Reageer direct! Zo gaan we niet 
met elkaar om! Vertel wat wél 
mag als hij boos is. Als het nodig 
is 5 min afkoelen.

Direct wisselen! Zo gaan we 
niet met elkaar om! Vertel wat 
wél mag als je boos bent. 
Afgekoeld? >>nieuwe kans. 
Ouders inlichten

Vaker Direct 5 min afkoelen en herhalen 
wat hij wél mag doen als hij boos 
o.i.d. is. 

Zie boven. Plus gesprek met 
ouders en coördinator om 
oplossing te zoeken. 

Richtlijnen ter  
voorkoming van wangedrag



26 27

gebeurtenissen training Wedstrijd 
Hoe te reageren?

Ruzie met 
teamgenoot

1 keer Neem ze apart. Hoor beide 
verhalen aan. Maak afspraken. 
Zorg dat beide rustig zijn, handjes 
schudden, klaar. 

Direct beide wisselen! 
Hoor beide verhalen aan. 
Maak afspraken. Zorg dat 
beide rustig zijn, handjes 
schudden, klaar.

Vaker Zie boven. Plus gesprek met 
ouders en coördinator om 
oplossing te zoeken. 

Zie boven. Plus gesprek met 
ouders en coördinator om zoek 
oplossing te zoeken.

Ruzie met 
tegenspeler

1 keer n.v.t. Direct wisselen! Zo gaan we 
niet met elkaar om! Vertel wat 
wél mag als je boos bent. 
Geef wanneer afgekoeld 
nieuwe kans. Ouders inlichten

Vaker n.v.t. Zie boven. Plus gesprek 
aangaan met ouders en 
coördinator om oplossing te 
zoeken.

Onsportief gedrag 
ten opzichten van 
tegenspeler/
teamgenoot/ 
omgaan met winst 
en verlies

1 keer Direct wisselen of terugroepen. 
Aanspreken op onsportief gedrag. 
Zeg welk gedrag je wél verwacht. 
Excuses laten maken.

Direct wisselen of terugroepen. 
Aanspreken op onsportief 
gedrag. Zeg welk gedrag je 
wél verwacht. Excuses laten 
maken.

Vaker Gesprek met ouders Zie boven. Plus gesprek met 
ouders en coördinator om 
oplossing te zoeken. 

Mopperen bij 
wisselen

Altijd n.v.t. Leg uit waarom je wisselt, dat 
iedereen mag spelen.

vervolg: Richtlijnen ter voorkoming van wangedrag

Alcoholische dranken mogen alleen 
verkocht worden aan jongeren boven de 
18 jaar. Het maakt niet uit of je zwak 
alcoholische drank of sterke drank bij je hebt 
in het openbaar. Je bent in beide gevallen 
strafbaar als je nog geen 18 jaar bent.

1. Zwak alcoholische drank
Dit heeft een alcoholpercentage onder de 
15%. Voorbeelden zijn bier, wijn, port, 
sherry, vermout. Maar ook mixdranken.

2. Sterke drank
Sterke drank heeft een alcoholgehalte van 
15% of meer. Bijvoorbeeld rum of likeur.
Alcoholvrije en alcoholarme dranken met 
maximaal 0,5 % alcohol mag je wel bij je 
hebben in het openbaar. Bij twijfel aan de 
leeftijd bent u verplicht een legitimatie te 
vragen. Dit kan zijn: rijbewijs, paspoort, 
ID-kaart, bromfietscertificaat, OV-jaarkaart.
 
3. Ook aan ouderen mag geen drank ver- 
kocht worden als die (kennelijk) bedoeld is 
voor een jongere die zelf nog geen alcohol 
mag kopen.
 
4. Aan mensen die zichtbaar te veel 
gedronken en/of onder invloed van drugs 
zijn, mag geen alcohol verkocht worden 
(en mag de toegang geweigerd worden).
 
5. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte 
alcoholhoudende drank te gebruiken in de 
kantine of elders op het terrein van de 
vereniging.

6. Het is niet toegestaan om in de kantine 
gekochte alcoholhoudende drank te 
nuttigen langs het veld als een wedstrijd 
wordt gespeeld.
 
7. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
-  jeugdleiders, trainers en andere begelei-
ders van de jeugd tijdens het uitoefenen 
van hun functie.

-  Personen die fungeren als chauffeur bij  
het vervoeren van spelers.

 
De dagelijkse leiding is in handen van de 
barcommissie en diegene die volgens afspraak 
op rooster bardienst heeft. De strafrechtelijke 
eindverantwoording en aansprakelijkheid 
voor wat er in de kantine van onze vereniging 
gebeurd ligt bij het Bestuur. Dit geldt dus 
niet voor barvrijwilligers.
Sinds 1 januari 2014, toen de nieuwe Drank- 
en Horecawet van kracht werd, is instructie 
verplicht voor barmedewerkers, er wordt 
door het bestuur een lijst bijgehouden voor 
hen die deze instructie hebben gekregen.

Als de kantine geopend is zal er altijd een 
leidinggevende, die de SVH-verklaring in 
zijn bezit heeft of een barmedewerker die 
de komende instructie heeft gevolgd en als 
zodanig op de lijst van het bestuur staan 
aanwezig moeten zijn.
Het is aan te bevelen dat het barpersoneel 
tijdens de werkzaamheden geen alcoholische 
versnaperingen tot zich neemt.

Instructie verantwoord alcoholgebruik
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (iva) voetbalvereniging  
de Egelantier Boys ten bate van het draaien van bardiensten. 
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• Sponsor
• Sponsorklik
• Vriendenloterij
• Wedstrijdbal
• Vrienden van EB
• Lotto
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gOUD € 1000,-
• 1 reclamebord 70 x 300 cm,
• Rolbanner 200x100 op wedstrijddagen in de kantine inclusief aanmaakkosten
• 1/1 pagina advertentie in clubblad;
• Bedrijfsvlag langs het hoofdveld
• Exclusieve naamsvermelding en bedrijfslogo op de website van Egelantier Boys
• Link naar uw bedrijfssite;
• Naamsvermelding op de aanplakaffiche en het grote T.V. scherm in de kantine;
• Sponsor wedstrijdbal en 5 jeugdballen

PARTNERSHIPS  Egelantier Boys
EXTRA SPONSORMOGELIJKHEDEN
KlEDing spOnsOr
Egelantier Boys biedt ook de mogelijkheid teams te sponsoren door middel van shirtreclame, 
trainingspakken en/of voetbal tassen. Er mogen alleen tenues gedragen worden uit de 
Egelantier Boys kledinglijn. Alle bedragen zijn inclusief btw.
•  Shirtsponsoring 11-tal eenmalig € 1000,- (15 shirts + keepertenue + bedrukking + teamtas)
• Shirtsponsoring 8-tal eenmalig € 800,- (12 shirts + keepertenue + bedrukking + teamtas)
• Shirtsponsoring 6-tal eenmalig € 700,- (10 shirts + keepertenue + bedrukking + teamtas)
• Trainingspakken 11-tal eenmalig €1100,- (16 stuks inclusief bedrukking)

sponsor worden bij r.v.v. De Egelantier Boys doet u niet voor niets…

in ons nu ruim 60-jarige bestaan zijn sponsors altijd onmisbaar geweest voor 
de ontwikkeling van de vereniging, tot wat we nu zijn. van groot tot klein 
hebben vele personen en bedrijven de club altijd weten te ondersteunen en ons 
daarmee laten groeien tot een warme, gezellige en sportieve vereniging.

De jeugdafdeling is, waar het voor de meeste voetballers allemaal begint. Wij 
beschikken over twee grasvelden. Er kan door ieder team gericht 2x per week 
getraind worden om de spelertjes op een plezierige, veilige en sportieve wijze 
kennis te laten maken met de voetbalsport. leuk om te vermelden is dat wij lid 
zijn van de rotterdamse aanpak veilig voetbal.

cOntact:
Voor informatie over eventuele sponsoring: Nihad Delic 06-28902186  
info@egelantier-boys.nl
Reclameborden zijn inclusief aanmaakkosten, huur en belettering.  
Eventuele vlag zelf aanleveren.

zilvEr € 500,-
• 1 reclamebord 70 x 300 cm,
• Exclusieve naamsvermelding en bedrijfslogo op de website van Egelantier Boys;
• Link naar uw bedrijfssite;
• Advertentie in het clubblad;
• Naamsvermelding op het grote T.V. scherm in de kantine;
• Sponsor wedstrijdbal en 3 jeugdballen

BrOns € 250,-
• Exclusieve naamsvermelding en bedrijfslogo op de website van Egelantier Boys;
• Link naar uw bedrijfssite;
• Advertentie ½ pagina in ons clubblad;
• Naamsvermelding op het grote T.V. scherm in kantine;
• Sponsor 2 jeugdballen
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Beste SponsorKlikker,
met sponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan Egelantier Boys, 
zonder dat het u een cent extra kost! 

Reserveer een restaurant of bestel online een pizza via o.a. Thuisbezorgd en uw sponsordoel 
ontvangt geld in de clubkas. Via de categorieën boven in het menu kunt u tevens bij diverse 
webwinkels als Wehkamp, Bol.com, Coolblue, Booking.com, Expedia bestellen. Een 
percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar Egelantier Boys. En nogmaals,  
het kost u niets extra! Het bestellen gaat hetzelfde als dat u gewend bent bij deze firma’s,
alleen doet u het nu via de EB site.

Wilt u uw Egelantier Boys ook GRATIS sponsoren? 
Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van 
uw club. Voor u een kleine moeite, voor Egelantier Boys directe inkomsten. Stelt u zich eens 
voor wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die 
uw sponsordoel een warm hart toedragen. 

Hoe werkt het? 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl 
wordt gedaan. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van Egelantier 
Boys. Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via SponsorKliks.nl naar 
de site van Bol.com, u betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een 
commissie uit en profiteert Egelantier Boys hier direct van! 

Gebruik Sponsorkliks en help de club

Waarom SponsorKliks? 
SponsorKliks is al sinds 2011 actief en wordt door de hoge omzetten die wij leveren bij de 
meeste winkels in het hoogste commissiesegment geplaatst. Doordat duizenden verenigingen 
actief deelnemen kunnen wij zeer goede, en regelmatig exclusieve, commissie-afspraken 
maken met winkels. Door deze schaalvoordelen keert SponsorKliks de hoogste nettocommis-
sie uit in de markt!

Hier onder een kleine greep van winkels waar u kunt bestellen, wat u niets meer kost maar 
Egelantier Boys wel een percentage van krijg via de sponsoring van die bedrijven, ga naar 
de EB site een klik in de balk op sponsorkliks en u kunt bestellen bij zeer veel winkels meer 
dan hier onder staan vermeld 

Wij bestellen bijna allemaal wel eens via internet en dit is een mooie kans om gelijk de club 
financieel te helpen en dan profiteren wij er allemaal van als leden van EB.
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Mooi nieuws! Egelantier Boys is een goed doel van de VriendenLoterij! Door samen acties te 
organiseren spekken we de clubkas. Hiermee willen wij realiseren dat er meer activiteiten 
voor alle leden komen en beter materiaal.

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende 
middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in 
de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Je kiest bij de VriendenLoterij zelf 
waarvoor je meespeelt. 

Ook voor Egelantier Boys kun je nu meespelen met de VriendenLoterij. En dat is zeker de 
moeite waard!
• De helft van jouw lotprijs gaat direct naar onze clubkas. 
•  Als deelnemer van de VriendenLoterij maak je iedere maand  

kans op meer dan 100.000 prijzen.

Hoe meer loten Egelantier Boys hoe sneller we beter materiaal en activiteiten kunnen 
realiseren. Aanmelden? 
Klik op Egelantier Boys site op de Vriendenloterij
Link naar vriendenLoterij: https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=11068

 

VriendenLoterij

Steun uw club en speel mee! Sponsor een wedstrijdbal 
Ook in het seizoen 2021-2022 weten we dat de bal rond is...
Zoals elke andere voetbalvereniging heeft ook Egelantier Boys vele wedstrijdballen nodig. 
Tijdens een wedstrijd is er natuurlijk maar één bal nodig, maar bij de trainingen is er in 
principe één bal per speler nodig. 

Daarbij hebben de spelers graag een ‘lekker balletje’, want hiermee kun je met het meeste 
gevoel trappen. En kunnen de spelers tot de beste prestaties komen. 
Dus is het op peil houden van het aantal van deze voetballen een vereiste.
Jaarlijks worden door Egelantier Boys ongeveer 40 ballen vervangen om de wedstrijden 
en de trainingen voor de ongeveer 200 leden te voorzien van goede ballen. 

Daarmee is het voor de vereniging een regelmatig terugkerende kostenpost.
U kunt ons als geïnteresseerde steunen door éénmalig of jaarlijks een wedstrijdbal te 
schenken. Egelantier Boys zal u naam op de website, maandblad en kabelkrant in de 
kantine van Egelantier Boys vermelden.

U kunt een senioren wedstrijdbal sponsoren tegen een vergoeding 
van € 50,- per wedstrijd. Wilt u meer informatie of wilt u zich 
aanmelden voor het schenken van een wedstrijdbal, neem dan  
contact op met Jaap Wildschut, jwildschut@planet.nl

De Ballenactie is ook weer in volle gang.  
Wij hopen dat u ook een bal schenkt, want 
ook dan steunt u E.B. U steunt niet alleen  
het 1e, maar de hele club wordt gesteund. 
Voor slechts € 50,- een wedstrijdbal!
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De lotto 10-uit-45 wordt weer opgestart en wel op  
29 augustus 2020. Willen diegene die niet meer 
meedoen, zich bij Jaap afmelden, totdat er een 
winnaar(s) is. Omdat we verder gaan waar we gebleven 
zijn, kan er later nieuwe getallen worden ingeleverd. 
Nieuwe spelers kunnen wij goed gebruiken. Er zijn  
door de verhuizing een aantal spelers gestopt. 

Lotto: 10 uit 45

Word ook  
lid van 

de Vrienden 
van EB

contributie à € 25,- per jaar

Emanuel Soares

Herman Appers

Denise v d Gaarden

Mart Nagtegaal

Ronald Tavenier 

Nihad Delic

Marion Nagtegaal 

Gerrit van der Vaart

Mimoun Mogaddem

André Schellevis

Leo Lamers

Edvin Osmanbasic

Jan van der Spoel

Jan Huijbers

Hans Broeders

Marvin Willemse

René Schellevis

Rob Sens

Klazien Nagtegaal 

Rainer Bouts 

Henk Dedert sr. 

Richard v/d Willik

Willem van Welsum 

Erik van Broekhuizen 

Hartelijk dank voor de steun aan EB.

Namens de Vrienden van EB,
Jan van de Spoel, Ronald Tavenier en Mart Nagtegaal
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• Jeugd
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Informatie voor ouders
Van harte welkom bij Egelantier Boys. Wij 
begrijpen dat elk nieuw lid wil weten hoe 
alles gaat bij een vereniging. Met deze 
informatie hopen wij U een beetje op weg 
te helpen.

Egelantier Boys
Onze missie is te zorgen dat onze leden, 
vrijwilligers en sponsors van harte kunnen 
uitspreken “Egelantier Boys, daar wil ik bij 
horen.” Veel praktische informatie, zoals 
namen en adressen van bestuur, leiders en 
trainers, teamindelingen, trainingstijden en 
wedstrijden, vindt U op de website:  
www.egelantier-boys.nl.

Lidmaatschap
Aanmelden kunt U via het aanmeldings-
formulier. Het verenigingsjaar loopt van  
1 juni tot en met 31 mei. U wordt lid voor 
tenminste een jaar. Tussentijdse aanmel-
ding is mogelijk. Opzegging van het 
lidmaatschap kan uitsluitend via de 
ledenadministratie info@egelantier-boys.nl 
en dient voor 31 mei te geschieden.  
Als u bij een andere vereniging wil gaan 
voetballen, dan dient U een overschrijving 
aan te vragen. Overschrijving is verplicht 
tot drie jaar na vertrek. Deze regels 
rondom het lidmaatschap zijn KNVB 
regels en gelden voor alle voetbalvereni-
gingen in Nederland.

Voetbal is een teamsport, maar verwacht 
in het begin nog niet te veel. Jonge 
kinderen in de leeftijd tot 8 jaar zijn in het 
algemeen nog zeer op zichzelf gericht. 

Overspelen is voor de meeste kinderen 
nog te moeilijk. Verwacht dit nog niet van 
uw kind. Dat komt later echt wel. Uw kind 
mag eerst wennen aan de bal, wennen 
aan sporten tijdens training en wedstrijden 
met andere kinderen en wennen aan nog 
veel meer dingen. Geef uw kind hier een 
of twee seizoenen de tijd voor. Voetbal is 
echt een (in)spannende sport voor uw 
kind. Wij zien al jaren bijna alle kinderen 
enorm hun best doen en ook goed 
presteren. Mits de lat op een reële hoogte 
wordt gelegd.

Het tenue
Egelantier Boys verzorgt het tenue op 
wedstrijddagen zoals een shirt, broekje, 
voetbalkousen, zelf zorgen voor voetbal-
schoenen, scheenbeschermers (geen luxe, 
maar een verplichting vanuit de KNVB) en 
kleding om in te trainen. 

Training en wedstrijden
De namen van de trainers/leiders vindt  
u via onze website en in het maandblad. 
De trainingstijden vindt u in het eerste het 
maandblad van het seizoen en op de 
website van Egelantier Boys 
Ook tijdens de schoolvakanties is er in 
principe gewoon training en ook bij 
minder weer wordt er wel getraind. Alleen 
bij onweer of extreme omstandigheden 
wordt er niet getraind.

Het wedstrijdprogramma staat wekelijks 
op onze site. Hoe laat er verzameld dient 
te worden bij de thuiswedstrijden of 
uitwedstrijden wordt door de trainer/leider 

Voor de ouders
bekend gemaakt. Er wordt in principe 
altijd verzameld in de kantine van 
Egelantier Boys.
 
Indeling in een team vaak tijdelijk
Zo snel mogelijk na de aanmelding wordt 
er door de coördinator een passend team 
gezocht voor uw kind. Met uw wensen 
wordt zo veel mogelijk rekening gehou-
den, maar U kunt geen indeling in een 
bepaald team eisen. Indelingen zijn, 
vooral bij jeugdteams, veelal tijdelijk. Er 
kan om diverse redenen in de samenstel-
ling van een team gewisseld worden. Dit 
wisselen van samenstelling gebeurd vooral 
tijdens de winter- en de zomerstop. Verder 
heeft Egelantier Boys zich bij teamindelin-
gen te houden aan leeftijd regels, zoals 
deze worden opgelegd door de KNVB. 

Vervoer naar uitwedstrijden
Bij toerbeurt wordt er een beroep gedaan 
op de ouders/verzorgers om te rijden. Dit 
wordt gevraagd door de elftalleider. Bij 
toerbeurt rijden naar uitwedstrijden blijft 
een verplichting voor alle (ouders van 
onze) leden zelf en is geen taak die door 
Egelantier Boys wordt verzorgd.

Na elke wedstrijden douchen
Lichamelijke verzorging is ook belangrijk 
na het sporten. Het is gebruikelijk dat alle 
spelers na elke wedstrijd/training gaan 
douchen. Elke kleedkamer is voorzien van 
een doucheruimte. Neem dus ook een 
handdoek, zeep en slippers mee. Thuis 
douchen mag ook.

Afgelastingen
De KNVB kan wedstrijden afgelasten. Dan 
spelen meestal alle verenigingen die dag 
geen wedstrijden. De KNVB informeert 
hierover op teletekst pagina 603.
Wij spelen in district West 2.
Wij melden alle afgelastingen zo snel 
mogelijk op onze website en daarnaast 
kunt u zich aanmelden voor de Egelantier 
Boys app om bij afgelasting via een app 
of email op de hoogte gebracht te 
worden. Ook wordt u via de groepsapp 
geïnformeerd.

Verhindering
Elk lid moet bij verhindering voor een wed- 
strijd dit zo spoedig mogelijk doorgeven 
aan de elftalleider. Wegblijven zonder 
afbelbericht voor een wedstrijd dupeert  
het team altijd. Ook voor het wegblijven 
bij trainingen is het een goede gewoonte 
de trainer hiervan op de hoogte te stellen. 
Bij 3x niet opkomen zonder afschrijven, 
wordt uw kind niet meer opgesteld.

Is er iets met uw kind? Meldt dit.
Heeft uw kind ADHD of astma of is er iets 
anders? Opa of oma ziek, de hond of de 
kat overleden, wordt uw kind gepest? Er 
zijn vele redenen waarom uw kind even of 
wat langduriger minder goed in zijn vel 
kan zitten. Meldt dit a.u.b. aan de trainer 
en elftalleider, dan kunnen zij er rekening 
mee houden.

Gedrag
Egelantier Boys verwacht dat elk lid en 
ook de ouders zich positief gedraagt en 
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normaal opstelt. Netjes omgaan met 
elkaar en met de materialen. Wij weten 
best dat voetbal emotie oproept, maar 
tracht altijd het goede positieve voorbeeld 
te geven. Dat dit wel eens moeilijk is, 
weten wij allemaal. Egelantier Boys zal 
positief gedrag stimuleren en optreden 
tegen ongewenst gedrag. 

Nevenactiviteiten;  
De leuke dingen naast het voetbal
De vrijwilligers van de jeugdcommissie 
organiseren jaarlijks diverse activiteiten 
naast het voetbal. Voor onze jongste leden 
komt Sinterklaas en voor alle jeugd 
elftallen organiseren wij jeugdtoernooien. 
Voor de E jeugd hebben wij in de maand 
april de Penalty Bokaal

Verzekeringen en de KNVB
Alle spelers, elftalleiders en trainers 
worden door Egelantier Boys aangemeld 
als lid van de KNVB. De KNVB heeft voor 
alle leden een aanvullende verzekering 
afgesloten voor de periode rondom de 
wedstrijden. Voor Egelantier Boys beheert 
de ledenadministratie de verzekerings-
polissen.
De KNVB regelt het voetbal in Nederland 
en bepaalt de spelregels, waaraan alle 
voetbalverenigingen zich hebben te 
houden. 

De KNVB legt sancties op aan leden of 
verenigingen, die zich niet aan de regels 
houden. Alle KNVB regels gelden ook bij 
Egelantier Boys. U kunt die regels down-
loaden op http://www.knvb.nl/kennisen-
services ga naar online bibliotheek en kies 
voor “reglementen amateurvoetbal”.

Als Egelantier Boys zijn we ons ervan 
bewust dat ieder ouder zijn kind net weer 
iets anders opvoedt dan de ander. 
Voetballen maakt een onderdeel uit van de 
leefwereld van uw kind. Om er voor te 
zorgen dat het rond en op de velden 
allemaal prettig verloopt hebben wij een 
aantal gedragsregels opgesteld. Het zou 
prettig zijn (voor de kinderen) als deze 
worden nageleefd:
   
•  Geef blijk van belangstelling, ga dus 

zoveel mogelijk mee.
•  Wees enthousiast, stimuleer je zoon of 

dochter en de medespelers.
•  Gebruik geen tactische kreten, want  

ze hebben het al moeilijk genoeg  
met de bal, met zichzelf en met de 
tegenstander.

• Laat het coachen over aan de trainer.
• Blijf altijd positief, juist bij verlies.
•  Wordt niet boos, de volgende keer 

beter.
•  De scheidsrechter doet zijn best, bemoei 

je niet met zijn beslissingen.
•  Gun je kind het kind zijn, want het moet 

nog zoveel leren. De wedstrijd is al 
moeilijk genoeg.

•  Winnen, maar ook verliezen hoort nu 
eenmaal bij voetbal.

•  Als je kind talent heeft, wordt dat heus 
wel opgemerkt.

•  Wil je echt met voetbal en/of kinderen 
bezig zijn, meld je dan bij de jeugd 
coördinator. Wij zitten te springen om 
vrijwilligers. 

 

Jeugdsportfonds is een particuliere 
organisatie die de contributie betaalt 
voor kinderen uit gezinnen die leven 
van een uitkering, in de schuldsanering 
zitten of een inkomen hebben onder 
het sociaal minimum. 

Wie komen in aanmerking?
Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel 
willen sporten maar, die gelet op de 
financiële situatie van hun ouders/
verzorgers, dat niet kunnen.
Om in aanmerking te komen voor een 
bijdrage moeten ouders/verzorgers en 
kind(eren) voldoen aan criteria die per 
gemeente op kleine onderdelen kunnen 
verschillen. Het kan voorkomen dat een 
gemeente niet aangesloten is bij Jeugd-
sportfonds en er andere mogelijkheden 
voor een bijdrage vanuit de gemeente 
zijn. Deze informatie is te vinden op de 
website van de gemeente waar u woont. 

Wat is het bedrag?
Het maximale bedrag voor contributie dat 
wordt uitgekeerd is € 225,-. Jeugdsport-
fonds bepaalt op basis van de aanvraag 
de hoogte van het uit te keren bedrag. 
Jeugdsportfonds betaald de contributie 
rechtstreeks aan de sportvereniging. 
 Jeugdsportfonds Rotterdam hanteert naast 
de basisspelregels aanvullende spelregels 
en vergoedt bijvoorbeeld geen kleding 
en/of sportattributen.
Wij vergoeden alleen contributie van 
sportverenigingen die zijn aangesloten bij 
de landelijke sportbonden van de sport-
koepel NOC*NSF. 

Binnen drie weken na het indienen van 
een aanvraag, en na een positief besluit 
van Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te 
sporten bij de gekozen sportvereniging. 
Van ouders/verzorgers wordt verwacht zij 
hun kind stimuleren bij het sporten en hem 
of haar naar de lessen/trainingen en/of 
wedstrijden laat gaan.

Hoe een aanvraag indienen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen 
niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij 
Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan 
worden door een intermediair. Een 
intermediair is een tussenpersoon die 
professioneel betrokken is bij de opvoe-
ding en verzorging van het kind. Denk 
hierbij aan een leerkracht (basis- en 
middelbare school), jeugdhulpverlener, 
sportbuurtcoach, huisarts of een maat-
schappelijk werker. Deze professionals 
kunnen online een aanvraag voor een kind 
indienen.
Wilt u als ouder/verzorger een aanvraag 
voor uw kind indienen, neem dan in uw 
eigen omgeving contact op met een van 
bovengenoemde professionals.  
Zij zijn al intermediair van Jeugdsport-
fonds of kunnen zich via deze website 
aanmelden als intermediair en een 
aanvraag voor uw kind indienen.

Jeugdsportfonds



Bestel via onze
ledenshop
egelantier-boys.nl 

stEUn
De Egelantier Boys 


