
Informatie voor leden

WELKOM BIJ
RVV RHELICO
In dit boekje tref je, als nieuw lid van de regionale voetbal 
vereniging Rhelico, de eerste algemene informatie aan 
om je een beetje wegwijs te maken. Het is ook een handig 
naslagwerk voor als je al lid bent van Rhelico.
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Welkom bij rvv Rhelico

1 Welkom bij Rhelico! 

Onlangs ben je lid geworden van Rhelico of je denkt er over om lid te worden. 

In dit boekje tref je de eerste algemene informatie aan om je een beetje 

wegwijs te maken. Het is ook een handig naslagwerk voor als je al lid bent 

van Rhelico. 

We hopen dat je Rhelico, net als de ruim 350 andere leden, leert kennen als 

een open vereniging waar je altijd welkom bent en waar sportiviteit, plezier en 

gezelligheid voorop staan. Rhelico biedt voetbal aan jongens, meisjes, heren, 

dames en jong-gehandicapten. 

Een klein stukje clubhistorie voor degenen die van geschiedenis houden:

Rvv Rhelico is opgericht in 1969 en is ontstaan door het samengaan van de 

voetbalclubs VIOS Rhenoy en Lingeboys. VIOS (Vooruitgang Is Ons Streven) 

stamt nog van voor de oorlog en deze Rhenoyse club had moeite om in de 

diverse leeftijdscategorieën een team op de been te krijgen. Lingeboys was al 

eerder gefuseerd vanuit verschillende verenigingen (R.S.V. uit Rumpt, S.N.C. 

uit Enspijk en N.E.P uit Deil). De voorzitters van beide clubs zijn samen om 

de tafel gaan zitten en binnen korte tijd werd tot een fusie besloten, Rhenoy 

Lingeboys Combinatie was een feit. Het eerste jaar werd er nog gespeeld op 

het veld van Lingeboys in Enspijk. Daarna is de club verhuisd naar sportpark 

Boutenstein wat tot op de dag van vandaag nog steeds het thuishonk van  

rvv Rhelico is. Rhelico vertegenwoordigt meerdere dorpen uit de omgeving, 

namelijk Acquoy Deil, Enspijk, Gellicum, Rhenoy en Rumpt. Dit draagt bij aan 

het open karakter van de vereniging.

Mocht je vragen hebben, laat het dan even weten, wij staan graag voor  

je klaar.

3
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2 Lidmaatschap

2.1 Lid worden

Je kunt op elk moment lid worden van rvv Rhelico. Vaak zul je eerst een 

paar keer meetrainen om te kijken of het je bevalt. Je hoeft dan nog geen 

contributie te betalen. Wedstrijden spelen is dan nog niet mogelijk. Hiervoor 

moet je eerst lid worden, zodat we je kunnen inschrijven bij de KNVB.  

Zodra je lid geworden bent, betaal je contributie voor het lidmaatschap.  

Een inschrijfformulier kun je via de website www.vvrhelico.nl downloaden.  

Je kunt dit formulier mailen naar ledenadministratie@vvrhelico.nl of uitprinten 

en afgeven in de bestuurskamer.

Een lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het lopende seizoen (30 juni) 

en kan niet tussentijds opgezegd worden. Voetbal is een teamsport, wat 

betekent dat je deel uitmaakt van een team. Jouw team traint en speelt 

wedstrijden met elkaar, en als spelers midden in het seizoen stoppen, levert 

dit problemen op.

Ieder nieuw lid van 11 jaar en ouder moet tevens bij het inschrijfformulier een 

pasfoto inleveren en € 3,- betalen. Dit is nodig voor de spelerspas die vanaf 

de JO13 pupillen verplicht is.

2.2 Opzeggen

Indien je wilt opzeggen, doe dit dan uiterlijk 30 juni van het lopende seizoen. 

Een lidmaatschap duurt altijd tot 1 juli van het lopende verenigingsjaar en 

wordt automatisch verlengd indien we geen opzegging hebben ontvangen.
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2.3 Overschrijven

De KNVB hanteert bij overschrijving een proces waarbij een overschrijvings-

formulier ingevuld moet worden door de huidige vereniging, de speler / 

speelster zelf en de toekomstige vereniging. Neem contact op met de 

ledenadministratie indien je vanuit een andere vereniging bij rvv Rhelico wilt 

komen spelen, of indien je bij een andere vereniging gaat spelen.

2.4 Wijzigingen

Geef wijzigingen in adres of andere gegevens altijd per e-mail door aan de 

ledenadministratie. Als je vragen hebt over je lidmaatschap kun je ook altijd 

bij de ledenadministratie terecht.

Contact ledenadministratie:

Dick de Wit 

Frissestein 15 

4158 GG Deil

ledenadministratie@vvrhelico.nl
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Welkom bij rvv Rhelico

3 Contributie       

Bij voetbal zijn er verschillende leeftijdscategorieën. Op basis van je leeftijd 

word je ingedeeld in een categorie en in een team.  De contributie die je voor 

je lidmaatschap betaalt, is afhankelijk van je leeftijd. In onderstaande tabel 

vind je terug wat je aan contributie aan Rhelico verschuldigd bent. We gaan 

daarbij altijd uit van je leeftijd per 1 januari van het lopende verenigingsjaar. 

Omdat de vereniging aan jou een Rhelico wedstrijd tenue ter beschikking 

stelt, wordt hiervoor ook een bijdrage geheven. Deze bijdrage wordt 

tegelijkertijd met de contributie geïncasseerd.

Categorie Contributie  
per jaar

Kleding-
bijdrage  
per jaar

Totaal  
per jaar

Kosten  
per 
halfjaar

Senioren € 180,- € 10,- € 190,- € 95,-

Junioren (JO15 t/m JO19) € 116, € 10, € 126, € 63,

Pupillen (JO7 t/m JO13) € 100,- € 10,- € 110,- € 55,-

G jeugd € 66,- € 10,- € 76,- € 38,-

Trainend lid € 100,- - € 100,- € 50,-

Rustend lid € 68,- - € 68,- € 34,-

Donateur € 30,- - € 30,- € 15,-

Vrijwilliger € 10,-  
i.v.m. inschrijving en afdracht 

KNVB

€ 10,- € 5,-
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• De betaling van de contributie vindt uitsluitend plaats d.m.v. automatisch 

incasso waarvoor op het inschrijfformulier toestemming wordt gevraagd. 

• Elke 6 maanden op 25 augustus en 25 januari van elk jaar;

• Bij wanbetaling wordt één 2e poging uitgevoerd. Indien de 2e 

poging niet slaagt, dan zal de wanbetaling worden ingebracht in de 

bestuursvergadering ter bepaling nadere actie. 

4 Spelerspas

Alle KNVB-leden vanaf de JO13 (met uitzondering van de G-voetbaljeugd) 

hebben er één: een spelerspas. Met deze pas, die het formaat heeft van een 

creditcard en is voorzien van een pasfoto, kan je aantonen dat je lid bent van 

een voetbalvereniging en de KNVB. Daarom moet elk nieuw lid van 11 jaar en 

ouder bij het inschrijfformulier een pasfoto inleveren. Ga je van de JO11 naar 

de JO13 pupillen, dan zullen we je vragen een pasfoto in te leveren. In beide 

gevallen vragen wij je tevens om een éénmalige bijdrage van € 3,00 i.v.m. de 

kosten voor de aanmaak van je spelerspas.
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5 Teamindeling

De jeugdcommissie bepaalt het aantal jeugdteams en de teamindelingen. 

Over het algemeen wordt voor de zomerstop de nieuwe indeling bekend 

gemaakt, maar in september volgt de definitieve indeling voor de periode tot 

de winterstop. De team indelingen zullen tijdig bekend gemaakt worden aan 

de betreffende spelers. Het kan zijn dat tijdens de winterstop aanpassingen 

gemaakt worden.

Elk team heeft één of meerdere leiders en één of meerdere trainers die in 

overleg met het jeugdcommissie en de ouders van spelers tot stand zijn 

gekomen of tot stand dienen te komen. Om afstemming onderling goed 

te laten verlopen, zijn er ook coördinatoren die aanspreekpunt zijn voor de 

trainers / leiders van de betreffende leeftijdscategorie. Deze coördinatoren zijn 

over het algemeen ouders van spelers.

In 2015 is rvv Rhelico gestart met meisjesvoetbal. Wij omarmen het 

meisjesvoetbal. Ook zijn wij al enkele jaren succesvol met jeugd G voetbal. 

Daarom volgt hierna wat specifieke informatie over deze teams.
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5.1 Meisjesvoetbal

Het meisjesvoetbal wordt steeds populairder en ook Rhelico heeft inmiddels 

2 enthousiaste meiden teams. Heb je vriendinnen of ken je meiden die 

ook graag een potje voetballen, laat ze dan (geheel vrijblijvend) een keer 

meetrainen. Meiden uit alle leeftijdscategorieën zijn welkom, zodat we 

nog meer meidenteams kunnen formeren. Voor meer informatie over 

het meisjesvoetbal bij rvv Rhelico kun je terecht bij Sander de Kock / 

sanderdekock@gmail.com. 
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5.2 Jeugd G voetbal

G jeugd voetbal is bedoeld voor kinderen die vanwege een lichamelijk en/

of een verstandelijke beperking niet kunnen deelnemen aan het reguliere 

voetbal. Kinderen van acht tot achttien jaar kunnen bij ons voetballen op hun 

eigen niveau, waarbij plezier natuurlijk voorop staat. Wij hebben ca. 20 G 

jeugdleden en draaien met twee teams mee in competitieverband, waardoor 

het ook voor deze kinderen mogelijk is om wedstrijden te spelen. Uiteraard 

is ons doel niet om op het hoogste niveau te spelen, het gaat uiteindelijk 

om leuk voetballen met elkaar. Ook voor deze kinderen is het ontzettend 

belangrijk dat ze ondanks hun beperking onderdeel kunnen zijn van een club 

en bij een team horen! Rhelico houdt bij het algemene beleid altijd specifiek 

rekening met deze groep spelers.

Wil je meer informatie, kom dan een keertje kijken of neem contact op met 

Leon Dona, coördinator JG Rhelico: g-voetbal@vvrhelico.nl.
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6 Trainen

De wekelijkse trainingen zijn natuurlijk heel belangrijk! We streven ernaar om 

2 trainingsmomenten per week te hebben per team, maar dit is natuurlijk 

afhankelijk van de beschikbaarheid van trainers. De trainingen vinden plaats 

op sportpark Boutenstein. Houd bij slecht weer de website in de gaten, want 

hierop worden eventuele afgelastingen vermeld.

De trainingstijden vind je voor elk team aan het begin van het nieuwe seizoen 

(aug-sept) op de website en ook zullen de trainers / leiders je hierover 

informeren zodra de tijden bekend zijn.

Naast de normale trainingen, organiseren we ook enkele keren per 

jaar speciale trainingsdagen voor de jeugd, bijvoorbeeld specifieke 

techniektrainingen. Verder spelen we op trainingsmomenten regelmatig een 

oefenwedstrijd.

7 Wedstrijden

Eind augustus / begin september worden enkele bekerwedstrijden gespeeld. 

Van begin september tot half december (najaarscompetitie) en van eind 

januari tot half mei (voorjaarscompetitie) worden er in principe elke zaterdag 

competitiewedstrijden gespeeld. Tussen de najaars- en voorjaarscompetitie 

is er winterstop. Over het algemeen zijn er dus geen competitiewedstrijden 

van half december tot eind januari. Houd de website goed in de gaten voor 

eventuele afgelastingen.

11



Welkom bij rvv Rhelico

7.1 Programma 

Het wedstrijdprogramma staat op de Rhelico website (vvrhelico.nl) vermeld 

en is te vinden middels het menu onder Voetbal. Daarnaast kan via bij Teams 

het wedstrijdprogramma van alle Rhelico voetbalteams bekeken worden.

Naast de reguliere competitie vinden er bekerwedstrijden en soms ook 

oefenwedstrijden plaats. Deze worden in de meeste gevallen ook in het 

programma op de website vermeld of anders via de leider gecommuniceerd. 

7.2 Hoe werkt het bij een wedstrijd

De pupillen en junioren spelen op zaterdagen en de senioren spelen op 

zondagen. De thuiswedstrijden worden op sportpark Boutenstein gespeeld. 

Bij uitwedstrijden vertrekken we gezamenlijk vanaf  Boutenstein. Zorg dat je 

op tijd aanwezig bent 
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Minivoetbal wordt gespeeld met kleine doelen, 4 tegen 4, zonder doelman/ 

-vrouw.  De JO9 en JO11 pupillen spelen op een half voetbalveld (overdwars) 

met een team van 7 jongens en/of meisjes. Vanaf de JO13 pupillen speelt een 

elftal op een groot veld. 

De speeltijden voor wedstrijden zijn als volgt;

• JO7 (4-6 jaar)  2 x 20 minuten of zoals is afgesproken

• JO9 (7-8 jaar) 2 x 20 minuten

• JO11 (9-10 jaar) 2 x 25 minuten

• JO13 (11-12 jaar) 2 x 30 minuten

• JO15(13-14 jaar) 2 x 35 minuten

• JO17 (15-16 jaar) 2 x 40 minuten

• JO19 (17-18 jaar) 2 x 45 minuten

Tijdens de rust  (15 minuten) gaan de teams naar hun kleedkamer, krijgen 

de spelers wat te drinken en zal de coach nog wat aanwijzingen geven.  Aan 

het einde van de wedstrijd volgen er voor de JO07, JO09 en JO11 pupillen 

nog penalty’s, waarbij ieder kind één keer mag schieten. Na afloop van 

de wedstrijd worden er handen geschud met de tegenstander en volg je 

daarna de coach/leider naar de kleedkamer. Daar wordt gedoucht (denk aan 

badslippers, een handdoek en schone kleren) en wordt soms de wedstrijd 

kort nabesproken onder leiding van de coach. 

Elk team is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de eigen 

kleedkamer. Hoe je dit regelt, bespreekt de leider met je team.
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Vanaf de JO13 wordt op een volledig veld gespeeld, geldt de buitenspelregel 

en zijn lijnrechters bij de wedstrijden nodig. Bij elke wedstrijd leveren beide 

teams een lijnrechter, vaak is dit een sportieve ouder. 

Het is altijd leuk om een verslag van je wedstrijd terug te kunnen lezen op 

de website. Daarom zullen er afspraken gemaakt worden binnen het team 

wie bij toerbeurt  een verslag zal schrijven. Het verslag en eventuele foto’s 

kunnen gemaild worden naar website@vvrhelico.nl waarna het op de website 

geplaatst zal worden.

7.3 Toernooien

Voor de jeugd vindt traditiegetrouw elke kerstvakantie het Groot 

Geldermalsen Zaalvoetbal Toernooi (www.ggzt.nl) in sporthal De Randhorst in 

Geldermalsen plaats. Rhelico doet hier elk jaar aan mee. In principe wordt er 

door de coördinatoren en/of leiders ruime tijd van te voren geïnventariseerd 

wie er allemaal mee kunnen/willen doen, zodat de teams ingeschreven 

kunnen worden. Het programma van dit toernooi is tegen de kerstvakantie op 

www.ggzt.nl te vinden.

Na het voorjaarsseizoen worden er bij diverse clubs toernooien 

georganiseerd. Indien teams aan een toernooi mee willen doen, zullen de 

coördinatoren en/of leiders i.s.m. de toernooicommissie voor de inschrijving 

zorgen. 

Ook bij Rhelico zullen toernooien georganiseerd gaan worden. Hiervoor is een 

toernooicommissie in het leven geroepen. Zodra hierover meer bekend is, zal 

dit via de website en/of nieuwsbrieven bekend gemaakt worden.
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8 Afzeggen en afgelastingen

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een keer door omstandigheden niet kunt 

spelen of kunt komen trainen. Bij trainingen breng je z.s.m. de trainer op de 

hoogte van je afwezigheid, niet via de groeps-app maar persoonlijk bij de 

trainer. Bij wedstrijden breng je de leider z.s.m. op de hoogte zodat indien 

nodig versterking vanuit andere teams kan worden geregeld.

Door weersomstandigheden en gesteldheid van de velden kan het gebeuren 

dat een wedstrijd of de training wordt afgelast. In deze gevallen raden we je 

aan de website in de gaten te houden omdat afgelastingen hierop vermeld 

zullen worden.

9 Kleding en schoenen

Het voetbaltenue voor de wedstrijden wordt verzorgd door rvv Rhelico. Het is 

niet toegestaan dit tenue tijdens de trainingen te dragen. De trainingskleding 

en de voetbalschoenen dien je zelf aan te schaffen. Dit kan bijvoorbeeld bij 

onze partner Sporthuis De Jager in Geldermalsen of op de vvrhelico.nl 

website in de webshop. Om blessures te voorkomen is het dragen van 

scheenbeschermers bij trainingen en  wedstrijden verplicht. Op het veld wordt 

altijd gevoetbald op voetbalschoenen.

Rhelico heeft voor (bijna) alle teams een nieuw tenue aangeschaft. Het tenue 

bestaat uit de kobaltblauwe uni-kous van Stanno, de kobaltblauwe Burnley 

short van Hummel met witte chevrons en het oranje Everton shirt met lange 

mouw met witte chevrons van Hummel met bedrukking van het Rhelico 

clublogo. Het shirt en broekje zijn en blijven eigendom van de vereniging en  

moeten tijdens de wedstrijden gedragen worden. 
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10 Accommodatie

De accommodatie van Rhelico is gevestigd op sportpark Boutenstein. 

Thuiswedstrijden en trainingen vinden hier plaats. We hebben de beschikking 

over 4 voetbalvelden en een oefenhoek. De accommodatie is voorzien van 

een kantine en kleedgelegenheden met douches. Bij wedstrijden op zaterdag 

en zondag is de kantine altijd open. Op alle doordeweekse dagen is de 

kantine in principe gesloten. Door de inzet van vrijwilligers / ouders kan de 

kantine tijdens trainingen / oefenwedstrijden op de trainingsavonden geopend 

zijn. Bij uitwedstrijden is sportpark Boutenstein de plaats van vertrek van de 

teams. Indien er geen thuiswedstrijden zijn, is de kantine niet open.

Adres

Rvv Rhelico

Boutensteinseweg 2 

4156 JZ Rumpt 

tel. (0345) 681781
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11 Evenementen / Activiteiten

Naast de trainingen en wedstrijden organiseren we diverse andere activiteiten 

(voor de jeugd). Hierbij kun je denken aan een sinterklaasviering voor de JO7, 

JO9 en JO11 pupillen. Met Hemelvaart vindt de traditionele rommelmarkt op 

Sportpark Boutenstein plaats. Het seizoen wordt afgesloten met een gezellige 

slotdag (in juni) waar de jeugdteams een wedstrijdje kunnen voetballen tegen 

hun ouders.
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12 Word vrijwilliger

Wij kunnen alleen maar voetbal voor de jeugd organiseren zolang er 

voldoende vrijwilligers bereid zijn om wat vrije tijd op te offeren. Niet alleen 

om de jeugd te trainen en/of te begeleiden, maar ook voor de organisatie van 

evenementen en activiteiten. Daarnaast zijn diverse commissies binnen de 

vereniging actief die versterking kunnen gebruiken. Op het inschrijfformulier 

kun je (of jouw ouder) aangeven voor welke activiteiten de club een beroep op 

je kan doen. 
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13 Algemene regels

13.1 Voor de spelers

Om alles goed te laten verlopen, is een aantal regels nodig waaraan ieder 

jeugdlid zich moet houden. De meeste regels zijn nogal logisch maar voor alle 

zekerheid noemen we ze even:

• Tijdig afmelden indien je niet aanwezig kan zijn bij een wedstrijd of 

training.

• Voor de training of wedstrijd altijd op tijd aanwezig.

• Douchen na de wedstrijd/training, het dragen van badslippers is 

verplicht.

• Als de trainer praat, luister je en kijk je hem aan.

• Scoren doe je niet alleen, maar met elkaar. Als er iemand heeft gescoord, 

dan vier je dat met elkaar. Dus elkaar feliciteren met het doelpunt! 

• Elkaar coachen (positief).

• Voor de wedstrijd de tegenstander succes wensen (met de gehele groep).

• Na de wedstrijd de scheidsrechter en tegenstander bedanken. 

• Gezamenlijk opruimen materiaal na training en wedstrijd, ook de 

kleedkamer netjes achter laten.

• Respect voor de begeleiding, medespelers, tegenstanders, 

scheidsrechter, grensrechter, materiaal, eigendommen Rhelico/andere 

verenigingen.
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13.2 Voor de ouders

Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de vereniging en willen we de 

ruimte geven om mee te denken over activiteiten. Graag gaan we met ouders 

in gesprek over hun betrokkenheid, en zullen we bijeenkomsten hiervoor 

organiseren. 

• Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers/ 

medespeelsters op een positieve manier. Verlies hierbij niet uit het oog 

dat het om een teamprestatie gaat!

• 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 coach/trainer. 

• Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word niet boos; de volgende keer beter. 

• Neem in en buiten het veld (ook bij andere verenigingen) de normale 

fatsoensnormen in acht.

• De scheidsrechter kan en mag ook fouten maken! Dit zijn ook vrijwilligers.

• Zorg dat je kind op tijd aanwezig is.

• Spreek anderen aan als deze zich niet aan de normale fatsoensnormen 

houden.

• Geen ouders in kleedkamer in de rust.

• Geen ouders in kleedkamer, vanaf 10 jaar en ouder, voor en na de 

wedstrijden.

• Bij de meisjes geen jongens / mannen in de kleedkamer. 
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13.3 En wat kun je verwachten van de vereniging

Onze algemene doelstelling voor de jeugd is het maximale uit iedere speler/

speelster te halen op voetbalgebied. We willen de spelers/speelsters zo 

goed als mogelijk op hun eigen niveau laten voetballen, met en tegen 

gelijkwaardige spelers. De kinderen moeten de mogelijkheden krijgen om hun 

eigen voetbaltop te halen. 

Bij rvv Rhelico vinden we het erg belangrijk dat de spelers positief worden 

ondersteund. Positief coachen zorgt ervoor dat trainers/leiders en spelers, los 

van het aantal overwinningen, er beter van worden en meer plezier beleven 

aan de uitoefening van de sport, ongeacht het resultaat. Spelers worden nooit 

beter van een negatieve feedback, als je iets roept moet het positief zijn. 

Het coachen van de trainers/leiders moet daarom gericht zijn op:

1. De spelers moeten zich voor 100% inzetten. Een wedstrijd verliezen is 

niet erg, als de spelers maar hun uiterste best hebben gedaan.

2. Probeer van iedere wedstrijd te leren. Van spelen tegen een zwak team 

leer je niet veel. Verliezen van een betere tegenstander is niet erg. Het is 

belangrijk dat de spelers van zo’n wedstrijd leren, ook dan kunnen ze nog 

veel plezier aan een dergelijke wedstrijd beleven. 

3. Fouten maken hoort erbij. Het is niet erg om fouten te maken, maar het 

moet gebruikt worden om spelers te verbeteren. Het coachen moet dus 

gericht zijn op dat spelers niet bang zijn om fouten te maken. Dus geen 

verwijten krijgen van teamgenoten.

We wensen je een hele sportieve en fijne tijd bij rvv Rhelico! 
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