Welkom bij RWA!
INFORMATIEBOEKJE VOOR NIEUWE OUDERS
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Voorwoord

Welkom bij RWA! We vinden het erg leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging.
We hopen met dit boekje dat jij of je ouders wat meer te weten komen over onze
vereniging en dat je ook goed wegwijs raakt binnen onze vereniging. Weet je
onverhoopt toch niet bij wie je moet zijn met je vraag, schroom dan niet om een
voor jou bekend iemand aan te spreken. Bijvoorbeeld je trainer. Hij of zij kan je
ongetwijfeld doorverwijzen naar de juiste persoon.
We wensen je een fijne periode toe bij RWA!
Bestuur SV RWA
April 2018

Korfbalvereniging RWA

Korfbalvereniging RWA is opgericht op 16 augustus 1993. Deze vereniging is
ontstaan uit een fusie tussen korfbalvereniging RWR uit Rhoon en korfbalvereniging
Poortugaal uit Poortugaal. RWR uit Rhoon heeft hierin de langste geschiedenis
(oprichtingsdatum 1-7-1957). Dit houdt in dat wij in 2017 ons 60-jarig lustrum
hebben gevierd.

Contacten

Via de website (https://svrwa.nl/contact-de-club/) kun je contact met ons opnemen.
Hier kun je dus eventueel terecht met vragen of ideeën.

Locatie

De korfbalcompetitie is verdeeld in drie competitieseizoenen. Najaar veld
(september-oktober) een zaalseizoen (oktober-maart) en een voorjaar veld (maartjuni). Ons veldcomplex, met eigen kantine, is te vinden aan de Landweg 1, 3171 AL,
Poortugaal. De parkeerplaats is echter een zijstraat van ‘De Landheer’
(Navigatieadres: Hoek Landheer / Hoek Landjonker (Landheer 69)).
Telefoonnummer: 010-5016120.

In de zaal maken we gebruik van twee hallen. De wedstrijd- en trainingshal is
Sporthal Rhoon, de Sportzaal Portland wordt gebruikt als trainingshal.
Sporthal Rhoon
Stationsstraat 1A
3161 GH Rhoon

Sportzaal Portland
De Beurs 41
3162 WB Rhoon

Lidmaatschap

Bent je nog geen lid van RWA, maar wil je wel lid worden? Het inschrijfformulier vind
je op onze website: https://svrwa.nl/lid-worden/. Hier vind je ook gelijk meer
informatie over de verschillende lidmaatschappen die er zijn. Je hoeft niet gelijk te
beslissen of je lid wilt worden van RWA. Je hebt namelijk 5 proeftrainingen tot je
beschikking.
Heb je meer vragen over een lid worden bij RWA, neem dan contact op met de
ledenwerf (ledenwerf@svrwa.nl).

Kleding

Voordat je gaat korfballen moet je natuurlijk over de juiste kleding beschikken.

Het tenue van RWA

Via de vereniging (kleding@svrwa.nl) kun je wedstrijdkleding aanschaffen. Je koopt
dan een shirt, broekje en een trainingspak. Je dient zelf voor witte sokken te zorgen
voor onder je tenue. Op wedstrijddagen kom je in je trainingspak naar de club toe.

Schoeisel

Op het veld dien je gebruik te maken van kunstgras korfbalschoenen. In de zaal
moet je gebruik maken van zaalschoenen. Deze moet je zelf aanschaffen.

Trainingen

Voor trainingen mag je zelf uit sportieve kleding kiezen. Je schoenen moeten wel
geschikt zijn voor de ondergrond.

Wedstrijden en trainingen

RWA is een zaterdagvereniging en de wedstrijden worden dus op zaterdag gespeeld.
Het kan echter voorkomen dat een wedstrijd doordeweeks gespeeld wordt (oefen- of
inhaalwedstrijd).
De trainingen vinden doordeweeks plaats (uitgezonderd de kangoeroetraining). Dit
kan, afhankelijk van het aantal teams en ruimte, van maandag tot en met donderdag
zijn.

Afmelden

Korfbal is een teamsport en we verwachten daarom van onze leden dat er alleen bij
bijzondere omstandigheden wordt afgezegd. Bij regelmatig afzeggen laat je je team
in de steek, want hierdoor kunnen zij minder goed trainen of een wedstrijd spelen.
Voor trainingen zeg je af bij je eigen trainer. Aan het begin van het seizoen worden
deze gegevens met elkaar gedeeld.
Voor wedstrijden dient er afgezegd te worden bij het wedstrijdsecretariaat. Zodra je
weet dat je een keer niet kan spelen, meld dit dan gelijk maar uiterlijk voor
donderdagavond 18:00 uur. Dit kan via afmelden@svrwa.nl.
Bij ziekte dient men telefonisch af te melden bij het wedstrijdsecretariaat. De
contactgegevens hiervoor vindt u op de website (https://svrwa.nl/secretariaat/). Een
berichtje naar de trainer is netjes, maar de afmelding moet naar het
wedstrijdsecretariaat.

Vervoer

De competitie bestaat uit thuis- en uitwedstrijden. Dit betekent dat leden zelf het
vervoer moeten verzorgen naar uitwedstrijden. Bij de jeugd wordt dit georganiseerd
door het wedstrijdsecretariaat. Ouders worden bij toerbeurt ingedeeld om te rijden,
lukt dit niet dan verwachten we dat dit onderling geruild wordt.

Vrijwilligers

Onze vereniging staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Met alleen maar
trainende en spelende leden wordt het lidmaatschap onbetaalbaar. We hopen dan
ook dat jij en/of je ouders een steentje bij kan dragen.
Denk bijvoorbeeld aan het bardienst draaien tijdens de training van uw kind,
training geven of schoonmaken. Wat grotere taken kunnen natuurlijk ook. Mocht je
wat voor onze vereniging kunnen of willen betekenen, neem dan contact op met
vrijwilligerscoordinator@svrwa.nl.

Sponsoring
Ook zijn we altijd op zoek naar organisaties die onze vereniging financieel kunnen
ondersteunen. Daar doen we graag wat voor terug! Uw bedrijf kan vermeld worden
op de website, u kunt als bordsponsor langs het veld zichtbaar zijn of zelfs op een
shirt staan. Voor alle sponsorpakketten kunt u contact opnemen met
sponsoring@svrwa.nl.

