INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA

Organisatie van de vereniging
Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur,
vice-voorzitter en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van de diverse
commissies.
De functies en de taken van de bestuursleden staan beschreven het beleidsplan. De
vice-voorzitter wordt door het bestuur gekozen.
Schematisch weergegeven geeft de organisatie het volgende beeld:
Bestuur

Dagelijks bestuur :
Voorzitter + Secretaris + Penningmeester
Bestuurslid algemene zaken
Bestuurslid sponsoring
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Samenstelling bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemene zaken:
Sponsoring:
Voorzitter jeugdcommissie:
Voorzitter seniorencommissie:
Voorzitter activiteitencommissie:
Voorzitter accommodatie- en
materiaal commissie:
Overige adressen:
Wedstrijdsecr. Senioren
Wedstrijdsecr. Jeugd
Jeugdcoördinator
Consul
Terreinmanager
Sportpark/Kantine
Ledenadministratie
E-mailadres Cluzona
Internet-adres

Peter Rademakers
Jos Verplancke
Cor van Steenpaal
Wen Traets
André Schoonen
Jan Theuns
John Borghouts
Marian Suijkerbuijk

Tel.nr.
06-44639401
303033
06-50522519
06-46376815
06-37735250
06-14763023
301604
06-14733901

Wim van Steenpaal

06-50237928

Lisette Konings
Chantal Hijmans
Jaap Weststrate
Hans Huijbrechts
Cees Coppens

06-23352748
301279
550326
06-51616639

Lisette Konings
info@cluzona.nl
www.cluzona.nl

De accommodatie
De accommodatie van RKSV Cluzona
ligt aan de Doeldreef en heet sportpark
De Doelen.
Zoals
onderstaande
plattegrond
weergeeft
zijn
er
3
officiële
speelvelden, waarvan het hoofdveld
geflankeerd wordt door reclameborden
van de sponsors. Daarnaast is er nog
een trainingsveld, een kabouterveld en
zijn er 2 trainingsspieën. Aan het
hoofdveld is er een overdekte tribune
met 125 zitplaatsen.
Het complex van RKSV Cluzona bestaat
uit een kantine, acht kleedkamers met
douches
en
toiletten,
twee
kleedkamers voor de scheidsrechters,
een bestuurskamer, een keuken en
diverse materiaalopslagplaatsen.

302184
06-23352748

Lidmaatschap Cluzona
Vanaf 5-jarige leeftijd kan men toetreden tot de vereniging als jeugdlid, dat men
blijft tot z’n 18e jaar. De leeftijd op 1 januari van het betreffende jaar geldt.
Als lid start je op je 5e jaar bij de kabouters en speel je nog niet in een officiële
competitie.
Daarin doe je mee van zodra je F-pupil bent: van je 6e tot 8e jaar;
Op je 9e tot je 10e jaar val je onder de E-pupillen;
Van je 11 tot je 12e jaar noemen we je D-pupil;
Vanaf je 13e jaar ben je C-junior;
Met je 15e jaar stap je over naar de B-junioren;
Om tenslotte van het 17e tot/met 18e jaar onder de A-junioren te vallen;
Op je 19e jaar wordt de overstap gemaakt naar de senioren.
De leeftijd op 31 december bepaalt de overstap naar een volgende groep en het is
de jeugdcommissie die beslist in welk team je speelt.
Je mag driemaal mee komen trainen; daarna besluit je om lid te worden.
Door inlevering van een ingevuld aanmeldingsformulier bij Lisette Konings,
Bergsestraat 17a, Wouw, gaat het lidmaatschap in.
Vanaf de D-pupillen moet je ook een pasfoto voor de spelerspas inleveren.
Vanaf het moment dat je bent ingeschreven als lid ontvang je een nota van de
penningmeester voor de contributie. Je betaalt eenmalig € 10,-- inschrijfgeld.
Voor het seizoen 2015-2016 gelden de volgende contributiebedragen:
- voor de senioren
€ 175
- voor de jeugd 6 t/m 18 jr.
€ 141
- voor de jeugd (t/m 5 jr.)
€ 116
- voor de supporterleden
€ 50
Als je in de loop van het seizoen lid wordt, stellen we de hoogte van de contributie
vast aan de hand van het aantal resterende maanden van dit seizoen. Het seizoen
loopt van augustus tot en met juli.
Wanneer je verhuist, vragen we je dit direct te melden bij de ledenadministratie:
Lisette Konings: lisettekonings@home.nl
Opzeggingen van het lidmaatschap dienen altijd schriftelijk te gebeuren. Bij
opzeggingen gedurende het seizoen blijft de contributie voor het lopende seizoen
verschuldigd.

De kleding
Het wedstrijdshirt van Cluzona is wit van kleur met een blauwe V.
De aankoop van het shirt geschiedt via de sponsorcommissie. Elk team is op dit
moment van gesponsorde shirts voorzien. Soms wordt ook andere kleding
gesponsord, maar dit is afhankelijk van het team waar je bij speelt. Vraag dus van
tevoren wat je aan moet schaffen.
Voetbalkousen
(blauw
met
witte
strepen),
voetbalbroekje
(blauw),
scheenbeschermers en voetbalschoenen kun je kopen in een sportzaak.
Bij “Soccer Center, Dr. Braberstraat 24 , Roosendaal” krijg je 10% korting
op vertoon van je lidmaatschapskaart.
Voor de veiligheid van jezelf en je medespelers mogen voetbalschoenen geen
metalen voetbalnoppen hebben. Het is verplicht om tijdens trainingen en wedstrijden
scheenbeschermers te dragen.
Het is aanbevolen om tijdens de training en de warming-up een trainingspak te
dragen en in verband met de hygiëne bladslippers tijdens het douchen.
Er zijn ook trainingspakken en voetbaltassen met het Cluzona-logo te koop.
Informatie hierover kun je verkrijgen bij de sponsorcommissie.
Tijdens de wedstrijden en trainingen mag je geen sieraden of horloges dragen.

Wedstrijden
De wedstrijdindeling wordt geregeld door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
(de KNVB) die een lijst opstelt welk elftal waar, wanneer en tegen welke
tegenstander voetbalt.
Er wordt elke week gevoetbald; de jeugd op zaterdag en de senioren op zondag.
Tijdens de rust kan er iets gedronken worden.
Sportiviteit is heel belangrijk. Zoals bij het betaalde voetbal, wordt vóór de wedstrijd
begint de tegenstander de hand geschud en een prettige wedstrijd toegewenst. Na
de wedstrijd bedanken we elkaar.
Je moet ongeveer een uur vóór de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
Het is verplicht om je af te melden bij de leider of de trainer van je team
als je niet kunt komen.
Douchen na de wedstrijd is verplicht vanaf de E-pupillen, mits er gegronde redenen
bekend zijn bij de leider.
Algehele afgelasting van wedstrijden georganiseerd door de KNVB is te vinden op
Teletekst, pagina 603, District Zuid 1.
Bij een afgelasting door de vereniging belt je leider zelf.
De duur van de wedstrijd is voor ieder team, afhankelijk van de leeftijdsindeling,
verschillend:
F-pupillen 2 x 20 minuten en
E-pupillen 2 x 25 minuten.
Deze teams spelen in 7-tallen, 7 tegen 7 op een half veld.
D-pupillen 2 x 30 minuten,
C-junioren 2 x 35 minuten,
B-junioren 2 x 40 minuten en
A-junioren 2 x 45 minuten.
Deze teams spelen in 11-tallen, 11 tegen 11 op een heel veld.
De senioren spelen 2 x 45 minuten op een heel veld.

De trainingen
Naast het spelen van wedstrijden moet er natuurlijk ook getraind worden. Dit is voor
ieder team op verschillende dagen en tijden. Van de leider verneem je op welke dag
de training en ook wanneer de wedstrijd is.
Er wordt van je verwacht dat je minimaal 15 minuten van tevoren aanwezig bent. De
indeling van de trainingsavonden wordt verzocht door de jeugdcommissie.
In de jongere groepen leert de trainer spelenderwijs het voetbalspelletje in de vorm
van leuke spelvormen. In de hogere elftallen zijn het tactieken die meer het accent
krijgen.
Ook komen spelregels, sportiviteit en conditie aan bod, wat voor ieder team
belangrijk is.
Het is verplicht om je af te melden bij de trainer van je team als je niet op de
training kunt komen en vanaf de D-junioren om je te douchen na de training.
Het streven van de vereniging is dat voor ieder selectieteam een gediplomeerde
trainer staat.
Activiteiten
Naast het voetballen en trainen organiseert de activiteitencommissie ieder seizoen
nevenactiviteiten. Als belangrijkste kunnen worden genoemd:
- open dag
- sinterklaasmiddag
- zaalvoetbaltoernooi
- winterwandeltocht
- jeugdweekend
- jeugdtoernooien
- wedstrijden jeugd tegen ouders
- seniorentoernooi
Op de website vindt men de activiteitenkalender waarin de activiteiten staan
genoteerd.

Veiligheid
Cluzona hecht veel waarde aan de veiligheid van haar leden, vrijwilligers, en
bezoekers.
In de eerste plaats zijn er een aantal regels vastgelegd in ons Statuut Normen en
Waarden. (zie hiervoor http://www.cluzona.nl/clubinfo/normen-waarden ),
daarnaast hebben wij onze algemene gedragsregels.
Om de veiligheid (fysiek en sociaal), van vooral onze jeugdige spelers/speelsters, te
waarborgen, werkt Cluzona met het concept In Veilige Handen.
https://www.inveiligehanden.nl/ Dit concept is gericht op het voorkomen van
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, fysiek en verbaal geweld en
ander ongewenst gedrag. Als vereniging vinden wij het belangrijk om pro-actief en
professioneel met deze onderwerpen om te gaan.
Zo moeten al onze vrijwilligers vanaf 1 januari 2016 in het bezit van een Verklaring
omtrent Gedrag (VOG) . Daarnaast is er (in oprichting) een interne VertrouwensCommissie waar u terecht kunt voor de kleinere problemen binnen Cluzona. Voor
problemen die strikt vertrouwelijk behandeld dienen te worden beschikt Cluzona over
een externe vertrouwenspersoon. Deze is te bereiken via e-mail :
vertrouwenspersoon@cluzona.nl . Daarnaast beschikt ook de KNVB over een
vertrouwenspersoon: vcp@knvb.nl

Voor meer informatie omtrent de veiligheidsmaatregelen bij Cluzona kunt u terecht
bij Wen Traets, bestuurslid Algemene Zaken.
E-mail : algemenezaken@cluzona.nl Tel. 06-46376815.

Overige informatie
Op www.cluzona.nl is een uitgebreide informatiebrochure beschikbaar. Tevens treft u
daar overige informatie aan.

