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HISTORIE
Onze vereniging is opgericht op 19 mei 1928 en is Koninklijk goedgekeurd d.d. 9 augustus 1958.
De naam N.W.C. staat voor: Noad-Wilhelmina-Combinatie.
Het eerste NWC-terrein waar men op speelde was een oude "Bosplak" aan de Dijkstraat. De huur
bedroeg slechts fl. 10,- per jaar. Het tweede NWC-terrein lag aan de weg naar Voordeldonk, een
braakliggende "hoge akker". De openingswedstrijd vond plaats op 9 september 1928 en werd (ook
toen al) opgeluisterd door Harmonie St. Cecilia. De tegenstander was het Beek en Donkse "Sparta"
dat met 5-1 een pak slaag kreeg.
Het huidige sportpark is sedert 1957 in gebruik. Eerst op de plaats waar nu het Varendonck College
staat. Vanaf 1969, ruim 45 jaar lang, was NWC in dezelfde accommodatie gehuisvest. Die was door
het langdurig en veelvuldig gebruik versleten en dringend aan vervanging toe. Met veel inzet en
vastberadenheid werden plannen voor een nieuwe accommodatie gesmeed en werden de
benodigde middelen bij elkaar gebracht.
Op 5 september 2014 werd het eindresultaat daarvan feestelijk in gebruik genomen.
Een nieuwe accommodatie waar NWC-leden, vrijwilligers, sponsoren en andere gebruikers nog vele
jaren met plezier van gebruik zullen maken.

ACCOMMODATIE
RICHTLIJNEN ACCOMMODATIE, SEIZOEN 2014-2015
Met deze richtlijnen wil de accommodatiecommissie duidelijkheid geven over het gebruik van de
velden en gebouwen op sportpark ‘t Root. Als we deze richtlijnen allemaal in acht nemen, komt dat
de samenwerking met de accommodatiecommissie ten goede en behouden we zo lang mogelijk de
gewenste kwaliteit van de velden en de gebouwen.
GEBRUIK GRASVELDEN
• Gebruik alleen het toegewezen veld volgens het actuele trainings- en/of wedstrijdschema.
• Trainingsoefeningen altijd spreiden over het hele veld, zodat niet altijd hetzelfde stuk van het
veld wordt belast.
• Blijf met alle trainingsoefeningen zoveel mogelijk uit de doelmonden (16 meter gebieden).
• Loopoefeningen buiten het speelveld of in de breedte van het veld m.u.v. de doelmonden (16
meter gebieden).
• Voor keeperstrainingen: gebruik de verplaatsbare grote of kleine goals en plaats deze buiten de
doelmonden (16 meter gebieden) en niet op de achterlijn maar minimaal 1 meter daarbuiten.
Hiervoor zijn speciaal op veld 2, 4 en 5 de ballenvangers uitgebreid.
• Tijdens trainingen, bij gebruik van kleine trainingsdoeltjes, of F-doeltjes: plaats deze nooit op zijen/of achterlijn maar ongeveer 1 meter binnen of buiten de lijn.
• Hang na de laatste training van de avond de netten van de grote vaste goals omhoog met de
haak.
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GEBRUIK KUNSTGRASVELD
Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een stuk minder onderhoud nodig
heeft, is een onderhoudsvrij kunstgrasveld een illusie. Elk kunstgrasveld heeft onderhoud nodig.
Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar
ook kleine deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag
compacter wordt. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde
waterdoorlatendheid en verhoogde blessure-gevoeligheid. Ook de levensduur van een
kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden. Derhalve zijn er een aantal gebruiksregels
opgesteld. De regels worden ook vermeld op de borden bij de ingang van het kunstgrasveld.
DE ELF KUNSTGRASREGELS:
1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het kunstgras op.
Zorg dus voor schone voetbalschoenen voor je het veld op gaat, gebruik de borstels.
2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken, doe het hek achter je dicht.
3. Geen kauwgom op het veld.
4. Geen glaswerk op of om het veld.
5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
6. Geen stalen noppen gebruiken.
7. Niet expres tegen de boarding schieten.
8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleiders, hun trainer en
voor zover van toepassing, natuurlijk de scheidsrechter. Alle publiek dient zich volstrekt achter de
veld-afscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de
veldafscheiding is dus niet toegestaan.
9. Het slepen met doelen is niet toegestaan (graag optillen en verplaatsen/verrijden).
10. Na gebruik oefen- en/of jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.
11. Niemand gaat aan doelen, doeltjes of netten hangen.
Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubberkorrels zijn namelijk schadelijk
voor de wasmachine. Trainers en leider worden verzocht toe te zien op naleving van de regels.
Houdt u zich aan de regel? Het is erg belangrijk voor het onderhoud en de levensduur.
Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij de materiaalbeheerders/
accommodatiecommissie.
GEBRUIK KUNSTGRASVELD TIJDENS WINTERPERIODE
• Tijdens vorstperiode tot -10 °C zonder neerslag kan er gewoon gespeeld worden.
• Bij SNEEUW mag er niet op de velden gespeeld worden (ook het betreden van de velden is dan
niet gewenst).
• Bij IJZEL mag er niet op de velden gespeeld worden. Bij opvriezende velden "rijp" mag ook niet
gespeeld worden.
• Bij invallende dooi mag er niet op de velden gespeeld worden. De ondergrond moet ontdooid zijn
i.v.m. smeltwater dat afgevoerd wordt door de drainagebuizen.
• Bij twijfelachtige situaties of er wel of niet gespeeld mag worden, ligt de besluitvorming hierover
bij de accommodatiecommissie.
UITGIFTE- EN INNAME SPELMATERIALEN DOOR MATERIAALBEHEERDERS
• Alleen de materiaalbeheerders geven spelmateriaal uit en nemen deze ook weer in.
• Alle bij uitgifte verkregen materialen dienen weer ingeleverd te worden. Zorg ervoor dat aan het
einde van de training alles weer compleet is en zo niet zoek dan gezamenlijk totdat alles weer
terecht is.
• Trainers/leiders geven bij de materiaalbeheerders aan als materialen kapot zijn gegaan.
• Volg de aanwijzingen van de materiaalbeheerders op en vermijdt discussie.
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MATERIAALBEHEERDERS:
• Maandag: Henk van Heugten [0493-694917]
• Dinsdag: Jo Claassen [0493-694337], Edwin Staller
• Woensdag: Nasr Elsayyad [06-84871815]
• Donderdag: Wim Vaes [0493-694080]
ACCOMMODATIE
Bij slecht weer worden de velden gekeurd door de consul. Wanneer de velden afgekeurd worden,
gaat het slechtweer programma in werking. Dit programma is bedoeld voor de veiligheid van de
spelers en om onze natuurgrasvelden te sparen. Toon begrip voor het slechtweer programma,
uiteindelijk is dit bedoeld om het gebruik van de natuurgrasvelden voor iedereen te waarborgen tot
het einde van het voetbalseizoen.
GEBRUIK KLEEDACCOMMODATIE
• Gebruik alleen de toegewezen kleedlokalen volgens het actuele trainings- en/of wedstrijdschema.
Wijk hier niet van af.
• Ieder team is zowel op trainingsavonden als op wedstrijddagen verantwoordelijk voor het
‘veegschoon’ achterlaten van het kleedlokaal. Gebruikte bandages, lege flesjes etc. worden in de
daarvoor bestemde prullenbak gedeponeerd.
• Voetbalschoenen worden buiten moddervrij gemaakt (en niet in de kleedlokalen).
• Tot maximaal 30 minuten na de training kan men gebruik maken van de kleedlokalen.
• Spullen die zijn achtergebleven afgeven bij de materiaalbeheerder.
• Staan op de banken is verboden.
• Leiders/trainers dienen spelers te stimuleren om na het sporten gebruik te maken van de douche.
Indien het kleedlokaal niet schoon wordt achtergelaten, volgt een waarschuwing:
• 1e waarschuwing (gele kaart): Overleg met jeugd-/ seniorenbestuur en terugkoppeling met
de desbetreffende speler(s) / trainer(s) / leider(s) / ouders van de teams, om herhaling te
voorkomen.
• 2e waarschuwing (rode kaart): 1e training na de 2e waarschuwing vervalt, kleedlokaal wordt
niet meer ter beschikking gesteld, overleg met jeugd-/ seniorenbestuur en terugkoppeling met
desbetreffende speler(s) / trainer(s) / leider(s) leiders / ouders van de teams.
• 3e waarschuwing (corvee): Na de 3e waarschuwing zal er corveedienst worden ingesteld waar
het volledige team onder begeleiding van leider(s) / trainer(s) voor moet terugkomen.
Met deze maatregelen willen we de verantwoordelijkheid voor onze kleedaccommodatie wat breder
wegzetten binnen de vereniging. Lid zijn van N.W.C. betekent niet alleen het voetballen op het
veld, maar ook zorg dragen voor correct gebruik van de accommodatie.
Hoe de verschillende teams dit praktisch invullen, is aan de teams zelf. Het beoogde effect is dat
spelers elkaar aanspreken op hun (wan)gedrag.
Beheerders zien toe op correcte en nette overdracht van de kleedlokalen, de beheerder maakt
melding bij hoofdbestuurslid accommodatie welke in overleg gaat met hoofdbestuurslid jeugd /
senioren. Het uitdelen van een waarschuwing is te allen tijde een beslissing van het betreffende
bestuur. Deze beslissing dient echter wel per direct genomen te worden, in ieder geval voor de
volgende training van het desbetreffende team. Het terugkoppelen van de waarschuwing met de
desbetreffende teams is een verantwoording van het bestuur.
GEBRUIK KANTINE
• Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is verboden.
• Voetbaltassen opslaan in het daarvoor bestemde tassenrek op de begane grond. Voetbaltassen
meenemen naar de kantine is niet toegestaan.
• Er mag geen glaswerk mee naar buiten genomen worden. Het gebruik van glaswerk op het terras
of tribunes is verboden.
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•
•
•
•
•

Roken is verboden in de kantine, maar niet op het terras.
Honden mogen niet in de kantine, wel op het terras.
Deponeer al je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Gebruik het meubilair daar waarvoor het bedoeld is.
Het is niet toegestaan kantinemeubilair naar buiten te verplaatsen.

GEBRUIK BESTUURSKAMER EN WEDSTRIJDSECRETARIAAT
• Gebruik van de bestuurskamer en wedstrijdsecretariaat is alleen mogelijk na reserveren. Mail
naar kantine@nwc-asten.nl of via het kantinepersoneel.
• De ruimte wordt schoon achtergelaten en lege glazen/koffie kopjes worden na afloop
teruggebracht naar de koffiehoek.
• Degene die in het bezit is van de sleutel van de bestuurskamer en/of wedstrijdsecretariaat sluit
deze na gebruik af.
• Het betreden van de bestuurskamer en wedstrijdsecretariaat met voetbalschoenen is niet
toegestaan.
GEBRUIK INSTRUCTIERUIMTE
• Gebruik van de instructieruimte is alleen mogelijk na reserveren. Mail naar kantine@nwc-asten.nl
of via het kantinepersoneel.
• Gebruik is alleen toegestaan voor wedstrijdbespreking, instructie en/of vergadering.
• De ruimte wordt schoon achtergelaten en lege glazen/koffie kopjes worden na afloop op het
aanrechtblad van de pantry achtergelaten. Gebruikte bekertjes, lege flesjes etc. worden in de
daarvoor bestemde prullenbak gedeponeerd.
• Degene die in het bezit is van de sleutel van de instructieruimte sluit deze na gebruik af.
• Het betreden van de instructieruimte met voetbalschoenen is niet toegestaan.
GEBRUIK LIFT
• De lift mag uitsluitend gebruikt worden door minder valide personen, ouders met kinderwagens,
geblesseerden of personen die moeite hebben met traplopen.
• De lift is alleen te bedienen met een sleutel, alleen onder toezicht van de beheerder.
Bedankt alvast namens het bestuur van N.W.C.

GEDRAGSCODE NWC
GAFDELING
Iedereen binnen het voetbal heeft te maken met waarden en normen. Hoe gaan we met elkaar om,
welke “spelregels” hanteren we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen de
club op te lossen etc, etc. We hebben daarom deze gedragscode samengesteld.
Met de gedragscode kunnen we niet alle problemen voorkomen of oplossen. Wat we er wel mee
kunnen is samenwerken aan een voetbalclub waar het voor iedereen goed vertoeven is. Door te
handelen naar de gedragscode kunnen we het lidmaatschap van NWC aantrekkelijk houden.
1.
Voetbal is een teamsport en daarom is het belangrijk dat je iedere training en wedstrijd
aanwezig bent.
2.
Respect voor anderen is essentieel. Toon respect voor je medespelers, je tegenstander,
scheidsrechter, je begeleiders, trainer(s) en het publiek. Geweld (verbaal en fysiek),
beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten
wordt evenmin geaccepteerd.
3.
Ga respectvol om met de spullen die je van NWC in bruikleen hebt gekregen. Wees een
goede gast bij bezoek aan een andere vereniging.
4.
Beschadigingen aan de accommodatie en/of andere eigendommen van NWC of van
andere verenigingen moeten worden voorkomen. Ieder verenigingslid is aansprakelijk
voor de door hem/haar aangerichte schade.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Het nuttigen van alcohol op het sportcomplex buiten de kantine is verboden.
Drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens
verboden.
Laat het kleedlokaal, zowel na thuis- en uitwedstrijden als na de training, netjes achter.
Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden
kunt spelen. Meld je af bij je leider als je verhinderd bent om een wedstrijd mee te
spelen en meld je af bij je trainer als je niet aan een training kunt deelnemen.
Afmelden voor een training doe je minstens één uur voor aanvang bij de trainer.
Afmelden voor een wedstrijd doe je bij de leider uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd
voor 18.00 uur.
Probeer boetes wegens onsportief gedrag, ruw spel en taalgebruik te voorkomen.
Spreek je medespelers aan op gedrag dat niet te tolereren is (spelverruwing,
taalgebruik).
Accepteer fouten van je medespelers.
Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
Een verenigingslid dient zich te houden aan de door NWC of KNVB opgelegde
strafmaat/sanctie naar aanleiding van een gepleegde overtreding. NWC verhaalt de door
de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het
desbetreffende verenigingslid.
Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen.

SANCTIES:
Indien men zich niet houdt aan de bovenstaande gedragscode dan kunnen sancties worden
opgelegd. Deze sancties kunnen bestaan uit:
1.
Een berisping
2.
Uitsluiting van training(en)
3.
Uitsluiting van wedstrijd(en)
4.
Schorsing
5.
Royement
AANPAK:
1.
Bij de eerste overtreding van deze gedragscode worden, indien van toepassing, ouders/
verzorgers op de hoogte gebracht door de leider/trainer en wordt de speler/speelster
disciplinair gestraft door de leider/trainer (na overleg met de groepsleider).
2.
Bij de tweede overtreding zal de speler/speelster door het bestuur worden geschorst
voor één wedstrijd.
3.
Bij de derde overtreding volgt een schorsing door het bestuur voor vier wedstrijden.
4.
Bij de vierde overtreding zal worden overgegaan tot royement van de speler/speelster.

ROKEN
ROOKVERBOD IN DE VOETBALKANTINE
Op 1 juli 2008 is het rookbeleid van het ministerie van Volksgezondheid voor de horeca, sport,
kunst en cultuur ingegaan. Het is niet toegestaan om te roken in onze kantine. De Voedsel en
Waren Autoriteit (VWA) controleert onze vereniging op naleving van het anti-rookbeleid. Bij een
overtreding van de regels riskeert de vereniging een forse geldboete.
Bedenk je dus goed wat de gevolgen voor onze vereniging kunnen zijn als iemand zich niet aan de
regels houdt. Spreek in het belang van de vereniging gerust teamgenoten, andere leden, de
tegenstander of toeschouwers aan wanneer zij zich niet aan deze regels houden.
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ALCOHOL
ALCOHOLVERBOD JONGEREN IN DE VOETBALKANTINE
Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. Sinds 1 januari 2014 is het bij wet verboden aan
jongeren onder de 18 jaar alcohol te verkopen. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de
Drank- en Horecawet en controleert onze vereniging op naleving van het verbod.
Alcohol is, vooral bij jongeren, schadelijk voor de gezondheid:
• Alcohol drinken is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen en andere organen die in de
groei zijn.
• Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd
(verslaving).
• Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen.
NWC wil in de kantine een verantwoord alcoholgebruik realiseren. Daarom is besloten om op
zaterdagen tot 17.00 uur geen alcohol te schenken. Na 17.00 uur, op doordeweekse avonden en
op zondag wordt alleen alcohol geschonken indien je ouder bent dan 18 jaar. Als er twijfel is over
de leeftijd dan zal gevraagd worden naar een Identiteitsbewijs.
Bij overtreding van het alcoholverbod kan de politie of de toezichthouder van de gemeente een
boete uitdelen. Voor jongeren tot 16 jaar is deze € 45,-, voor jongeren van 16-17 jaar is deze
€ 90,-. NWC kan bij overtreding een boete van €1.360,- krijgen.
We doen dan ook een beroep op alle bezoekers van onze kantine de nieuwe regels te respecteren
en zo gezamenlijk bij te dragen aan een verantwoord alcoholgebruik bij NWC.

EHBO / HARTDEFIBRILLATOR
EHBO
In de bestuurskamer bevindt zich de EHBO-koffer voor het verrichten van eenvoudige eerste hulp.
Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid dat de EHBO Asten een voorlichtingsavond
verzorgd, toegespitst op ongevallen waarmee een voetbalvereniging te maken kan krijgen.
HARTDEFIBRILLATOR
Sneller optreden bij hartstilstand met hartdefibrillator.
De hartdefibrillator is een apparaat dat bij mensen die een hartstilstand krijgen het hart door
middel van elektroshocks weer op gang kan brengen. Doordat het apparaat zelf aangeeft wat er
moet gebeuren, kan het ook gebruikt worden door niet-professionele hulpverleners.
In de eerste minuten na een hartritmestoornis is er doorgaans sprake van een ritmestoornis. Het
hart staat dus niet stil, maar beweegt in een ongecoördineerd ritme, waardoor het bloed niet meer
wordt rondgepompt. Door toediening van elektroshocks kan het normale ritme weer worden
hersteld. Hoe sneller hulp met de defibrillator geboden wordt, hoe groter de kans op overleven
zonder blijvende schade aan hersenen en andere organen.
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WAAR HANGT DE HARTDEFIBRILLATOR?
De hartdefibrillator zit in een kluis gepositioneerd in de buitenmuur bij de trapopgang naar de
kantine. Deze kluis is beveiligd met een code welke alleen bekend is bij degenen die bevoegd zijn
om de defibrillator te bedienen, dit om misbruik en mogelijk diefstal tegen te gaan.
In de bestuurskamer hangt een actuele lijst met EHBO’ers binnen onze vereniging.
Wanneer er geen van die personen op het sportpark aanwezig is en de defibrillator dient gebruikt
te worden, dan is de code achter de bar in de kantine te verkrijgen.
Het apparaat kan niet verkeerd gebruikt worden, dus in geval van twijfel beter wel dan niet
gebruiken. Het apparaat geeft zowel met tekst als met een simpele handleiding aan hoe te
gebruiken.

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligerswerk is en blijft een punt van aandacht binnen NWC. Ook NWC heeft immers te kampen
met een afnemende belangstelling voor vrijwilligerswerk. Om dit zoveel als mogelijk te voorkomen
is vrijwilligersbeleid en een implementatieplan opgesteld. Beide documenten zijn te vinden op onze
website. Wat belangrijk is, is de gedachte achter deze documenten: dat we er samen voor moeten
zorgen dat NWC een bloeiende vereniging blijft van, voor en door vrijwilligers. En dat dát altijd
onze aandacht verdient.
VRIJWILLIGERSBELEID
Vrijwilligersbeleid. Het woord klinkt voor de meesten van jullie misschien als een ver van mijn bed
show. Belangrijk zeker voor als je vrijwilliger bent? Ja, maar ook als niet-vrijwilliger heb je iedere
keer dat je op het sportpark komt te maken met vrijwilligers. Vrijwilligers op en om de velden, in
de kantine, bij de kleedlokalen, maar ook de mensen die achter de schermen heel veel regelen. Je
ziet ze niet altijd, maar ze zijn er wel.
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Het vrijwilligersbeleid is een belangrijk document waarin we als vereniging aangeven hoe we
huidige en nieuwe vrijwilligers waarderen, opzoeken en vasthouden. Daarin staat niet alleen wat
we als vereniging van onze vrijwilligers mogen verwachten, maar ook wat je als vrijwilliger van
NWC mag verwachten zoals begeleiding, opleiding, vergoedingen en verzekeringen. De borging van
dit document binnen onze vereniging betekent dat we nu en in de toekomst met elkaar goede
afspraken kunnen maken over het vrijwilligerswerk dat gedaan wordt. Goed voor onze vrijwilligers,
goed voor NWC.
IMPLEMENTATIEPLAN
Met het implementatieplan gaat NWC de inzet van vrijwilligers versterken op drie pijlers.
De eerste pijler richt zich op de inzet van onze huidige vrijwilligers. Dat zijn er zo’n 350. Het
behouden van deze vrijwilligers is van groot belang. Daarnaast verwachten we dat veel leden,
ouders en familieleden van de vereniging, maar ook stagiaires zich verdienstelijk willen maken voor
NWC. Daar zit de potentie voor nieuwe vrijwilligers. Het opsporen en activeren van deze potentie is
het doel. Dat is de tweede pijler. De derde pijler richt zich, in samenwerking met de gemeente
Asten, op maatschappelijke knooppunten. In een dergelijk maatschappelijk knooppunt worden
mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding ingezet voor allerlei
maatschappelijke initiatieven. Het mes snijdt aan drie kanten: deze burgers nemen weer
volwaardig deel aan de lokale samenleving, zij doen ervaring op waardoor ze kansrijker worden op
de arbeidsmarkt en verenigingen worden ondersteund in hun bedrijfsvoering. In de derde pijler
gaat het dus om verbinden.
Het is de bedoeling dat NWC voor de komende jaren diverse activiteiten op touw zet die ten goede
komen aan deze drie pijlers. De wisselwerking tussen deze drie pijlers moet er voor zorgen dat de
continuïteit van de inzet van vrijwilligers bij NWC gewaarborgd blijft. En daar zullen we met elkaar
aan moeten blijven werken.
VRIJWILLIGERSWERK
Waarom zou je vrijwilligerswerk doen? Ten eerste, vrijwilligerswerk is gewoon leuk om te doen. Je
bent ergens mee bezig, het geeft je voldoening en je legt vaak vriendschappelijke contacten met
andere vrijwilligers. Je wordt gewaardeerd door anderen en het verbreedt je levenservaring. Je
wordt er zelf helemaal niet slechter van. Daarnaast is vrijwilligerswerk voor NWC van belang om de
kosten van onze vereniging te beperken. Je kunt stellen dat zonder vrijwilligerswerk een vereniging
als NWC niet kan bestaan. Kortom, je draagt ook je steentje bij aan het behoud van NWC.
TIJD
Een veel gehoord antwoord van mensen op de vraag of ze vrijwilligerswerk willen doen is “het lijkt
me heel leuk, maar ik heb het al zo druk”. En dat is begrijpelijk, want mensen hebben het
tegenwoordig ook druk. Maar als iedereen het té druk zou hebben, zouden we helemaal geen
vrijwilligers meer hebben. En dat is ook weer niet de bedoeling. Daarom proberen we het
vrijwilligerswerk dat gedaan moet worden, zoveel als mogelijk over meerdere mensen te spreiden.
Dat is beter voor de continuïteit, maar dat betekent ook dat mensen met een bescheiden
tijdsinspanning toch een taak binnen de vereniging kunnen uitvoeren. Of dat nu een paar uur in de
week, een paar uur in de maand, of zo nu en dan een uurtje is: er is altijd wel een taak binnen
NWC die daar bij aansluit. En daar is NWC ontzettend mee geholpen.
TOT SLOT
Zoals je hebt kunnen lezen krijgt het vrijwilligerswerk binnen NWC de komende jaren een impuls.
Wij willen er zijn voor onze bestaande vrijwilligers en wij richten ons ook op nieuwe vrijwilligers en
het maatschappelijk knooppunt. Daarmee willen we NWC een gezond functionerende club laten zijn
én blijven. Loop je als huidige vrijwilliger ergens tegenaan of ben je juist enthousiast om
vrijwilligerswerk in welke functie dan ook binnen NWC te gaan doen? Neem dan contact op met
Geert Hoeben, onze vrijwilligerscoördinator (vrijwilligerszaken@nwc-asten.nl).
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VERTROUWENSPERSOON
Met ingang van seizoen 2013-2014 heeft NWC een Vertrouwenspersoon in de persoon van
Hanneke Jeronimus-van de Moosdijk aangesteld. NWC is met haar meer dan 1.200 leden een
grote, levendige vereniging waar spelers, trainers, bestuursleden, supporters en sponsoren
veelvuldig contact met elkaar hebben. NWC wil dat dit op een prettige, veilige manier kan. Dit lijkt
een vanzelfsprekendheid. Vaak wordt er van uitgegaan dat dit het geval is en vaak is dit ook zo.
Toch kunnen er zich situaties van zogenaamd ongewenst gedrag voordoen.
De Vertrouwenspersoon heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak
naar de hulpvrager(s).
Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en kan het sportplezier in hoge mate
bederven. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
• seksuele intimidatie
• agressie en geweld
• pesten
• discriminatie
• interne criminaliteit
Indien u last heeft van dit ongewenste gedrag, dan kunt u contact opnemen met de
Vertrouwenspersoon. De Vertrouwenspersoon heeft dan o.a. als taak:
• te luisteren naar uw klachten en/of problemen
• nagaan of bemiddeling wenselijk is
• in samenspraak met de hulpvrager bepalen van de te ondernemen stappen
• doorverwijzen naar hulpverlening
• ondersteunen van de klager
• nazorg verlenen
Het spreekt voor zich dat alle vragen vertrouwelijk behandeld worden. NWC wil met het aanstellen
van een Vertrouwenspersoon zorgdragen voor het tot stand brengen van deze veilige omgeving,
zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als in de oplossende sfeer (hulp bij
belangrijke kwesties).
Hanneke is opgeleid tot huisarts en heeft zes jaar een eigen praktijk gehad. Op dit moment heeft
Hanneke een eigen bureau genaamd OKC (Ouder en Kind Centrum). Mocht u contact willen
opnemen met haar dan kunt u mailen naar
vertrouwenspersoon@nwc-asten.nl of bellen met 0493-846290 of 06-38317426.

LIDMAATSCHAP NWC
VERENIGING
NWC is een vereniging van, voor en vooral door leden.
De vereniging heeft als voornaamste doelstelling de leden zo goed en plezierig mogelijk te laten
voet-ballen in een optimale onderlinge verstandhouding. De vereniging staat in principe open voor
iedereen. Elke vorm van discriminatie wordt bestreden.
STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De vereniging heeft haar statuten bij een notaris laten passeren en is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel d.d. 1-1-1997 onder nummer: 40235118. Daarmee heeft de vereniging volledige
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rechtsbevoegdheid en zijn de bestuursleden niet persoonlijk wettelijk aansprakelijk voor het reilen
en zeilen in de vereniging, tenzij zij bewust persoonlijk ernstig in de fout gaan.
In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging over zaken als doelstelling,
ledenvergadering, bestuursverkiezing, enz., maar ook de rechten en de plichten van de leden staan
hierin. Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten, waarin de zaken nog wat
verder worden geregeld. Voor inzage kun je terecht bij het Hoofdbestuur.
AANMELDEN, AFMELDEN EN ADRESWIJZIGING
Aanmelding / Afmelding lidmaatschap en adreswijziging kan via Frits Hoebergen (e-mail:
jeugdsecretaris@nwc-asten.nl of adres: Lindestraat 31 5721 XN Asten.
Aanmelden voor aspirant lid kan ook via website van NWC (www.nwc-asten.nl).
AFDELINGEN
In welke afdeling een speler/speelster uitkomt, hangt af van de leeftijd.
Afdeling
Leeftijd voor seizoen 2014-2015
Veteranen
32 jaar en ouder
Senioren
19 jaar en ouder
G senioren
17 jaar en ouder
A junioren
16 - 18 jaar geboren in 1996 of 1997
B junioren
14 - 16 jaar geboren in 1998 of 1999
C junioren
12 - 14 jaar geboren in 2000 of 2001
D pupillen
10 - 12 jaar geboren in 2002 of 2003
E pupillen
8 - 10 jaar geboren in 2004 of 2005
F pupillen
6 - 8 jaar geboren in 2006, 2007 of 2008
F Mini
4 - 6 jaar geboren in 2008 of 2009
G junioren
6 - 16 jaar geboren in 1998 en later
CONTRIBUTIE
De contributies voor het seizoen 2014-2015 zijn:
Senioren
€ 164,00
Veteranen
€ 151,00
A junioren
€ 117,00
B en C junioren
€ 111,00
D, E en F pupillen
€ 107,00
G junioren
€ 107,00, € 111,00 of € 117,00
Rustend lid / Begunstiger / Donateur
€ 30,00
65+ /minder valide
€ 7,00
Bankrekening Rabobank: IBAN: NL49 RABO 0103 6086 56
E-mail naar contributie@nwc-asten.nl t.a.v. Roel Jansen.
ALGEMEEN
• In de contributie zijn de aanschaf van de tenues opgenomen.
• Wanneer een speler/speelster in een hogere of lagere afdeling speelt betaalt hij of zij de
contributie voor de afdeling waarin hij of zij gezien de leeftijd thuishoort. Dit is ook van toepassing
voor de G-afdeling.
• Betaling van de contributie vindt jaarlijks plaats voor aanvang van het seizoen via automatische
incasso.
• Leden die niet betalen krijgen een herinnering toegezonden. Als daarop niet op wordt gereageerd
zal de vereniging het lidmaatschap beëindigen.
• Leden die zich tussentijds aanmelden en meespelen in de najaarscompetitie betalen het volledige
bedrag. Leden die alleen in de voorjaarscompetitie meespelen betalen 50% plus de kosten die we
als vereniging verschuldigd zijn aan de KNVB.
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• Betaalde contributie wordt na opzegging van het lidmaatschap niet terugbetaald.
• Leden die naar een andere (betaald) vereniging gaan kunnen (rustend) lid blijven.
WEDSTRIJDKLEDING
Onze verenigingskleuren zijn: zwarte broek, oranje shirt en oranje kousen.
Voor alle voetballende leden zorgt NWC voor de wedstrijdkleding. De shirts, broeken en sokken
worden verstrekt door NWC en moeten centraal gewassen worden: de leider informeert bij de
spelers/ouders of iemand bereid is om de tenues tegen een vergoeding per speler per jaar te
wassen. Dit bedrag wordt betaald door de spelers zelf, te weten: shirt: € 4,-/ broek: € 2,-/ sokken:
€ 4,-. (dit zijn richtbedragen). Indien niemand zich aanmeldt, dienen de spelers/ouders om
toerbeurt deze tenues gratis te wassen.
KNVB
Onze vereniging is samen met 3.400 andere voetbalverenigingen aangesloten bij de Koninklijke
Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), een organisatie met meer dan 1,2 miljoen leden. De KNVB
regelt de wedstrijden van de competities en (voor zover deze beschikbaar zijn) de scheidsrechters.
KNVB: District Zuid II
Postadres: Postbus 100, 6118 ZJ Nieuwstadt
Bezoekadres: Susterderweg 31 Nieuwstadt
Telefoon: 046-4819400 (kantooruren)
Telefax: 046-4819429
E-mail: zuid2@knvb.nl
Website: www.knvb.nl / www.voetbal.nl / http://www.knvb.nl/contact/districten/zuid-2
Onze vereniging heeft KNVB-nummer: BBJG91M
VERZEKERINGEN COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING WIE ZIJN VERZEKERD?
• Geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals senioren, junioren en
pupillen, (assistent-)-scheidsrechters, consuls, bestuurs-en commissieleden, vrijwilligers enzovoort.
• Vrijwilligers (niet-leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten, zonder dat
sprake is van werkzaamheden/diensten in het kader van een door betrokkenen aanvaarde,
structurele functie.
• Niet-leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde
schoolvoetbalwedstrijden en bedrijfs- en zomeravondwedstrijden, e.d. (met dien verstande dat het
altijd aan voetbal gelieerde evenementen zijn).
WANNEER GELDIG?
• Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle
overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan
vergade-ringen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enzovoort.
• Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en
zonder onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol, dus ook motorrijden en het
vliegrisico zijn gedekt.
• (Assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd
door de COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en trainingen.
WAT IS ER VERZEKERD?
• Rubriek A €20.000,00 bij overlijden door ongeval (melding binnen 2x 24 uur)
• Rubriek B €50.000,00 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit voor verzekerden tot 19 jaar
• Rubriek B €25.000,00 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit voor verzekerden vanaf 19
jaar
• Rubriek D1 €250,00 geneeskundige kosten (secundaire verzekering, dus eerst claimen bij eigen
verzekering. Niet gedekt is het eigen risico van de particulier verzekerden)
• Rubriek D2 €625,00 tandheelkundige kosten (secundaire dekking, dus eerst claimen bij
zieken-fonds o.d.)

NWC BEWAARNUMMER 2014-2015 13

• €2.000,00 bij overlijden door hartaanval
• €250,00 bij schade aan bril/contactlenzen van (assistent-)scheidsrechter, ontstaan tijdens de
wedstrijd of in direct verband daarmee
De secretaris van elke voetbalvereniging heeft hiervoor formulieren.
Door de KNVB is ook een collectieve aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Deze biedt in
bepaalde gevallen ook dekking aan individuele leden. Voor meer informatie over de geldende
voorwaarden wordt verwezen naar de afdeling ondersteuning clubbesturen van het KNVB district.

HOOFDBESTUUR
Functie
Voorzitter (DB)
Secretaris (DB)
Penningmeester (DB)
Accommodatiezaken
Communicatie
Jeugdafdeling
Nieuwbouw
Seniorenafdeling
Sponsorzaken
Technische zaken
Vrijwilligerszaken

Naam
Wim Geboers
Edwin van Erp
Rob Jacobs
Koen Janssen
Pauline MandersVlemmix
Joost van Stiphout
(Bas Adriaans)
Johan Janssen
Lucien van de
Moosdijk
John Verspeek
Tiny Werts
Geert Hoeben

E-mail
voorzitter@nwc-asten.nl
secretaris@nwc-asten.nl
penningmeester@nwc-asten.nl
accommodatie@nwc-asten.nl
communicatie@nwc-asten.nl
jeugd@nwc-asten.nl
nieuwbouw@nwc-asten.nl
senioren@nwc-asten.nl
sponsorzaken@nwc-asten.nl
tz@nwc-asten.nl
vrijwilligerszaken@nwc-asten.nl

DB = Dagelijks bestuur
De naam tussen de haakjes is de te kiezen kandidaat in de jaarlijkse ledenvergadering.
Voor de actuele bezetting van alle besturen kun je altijd op de NWC website (www.nwc-asten.nl)
kijken.

SENIOREN-AFDELING
Voorzitter
Communicatie met teams
Wedstrijdzaken KNVB, oefenwedstrijden en
planning bestuursdiensten op zondag
Scheidsrechterszaken
Kleding

Lucien van de Moosdijk
Han van Geffen
Joost van Bussel
Michiel Reijnders
Han van Geffen, Bas Welten

De seniorenafdeling omvat dit seizoen: 10 seniorenteams, 1 damesteam en 1 veteranenteam.
Het werk van het seniorenbestuur bestaat uit: Wekelijks aanstellen van scheidsrechters bij
wedstrijden van NWC VR1, NWC 4 tot en met NWC 10, overleg met clubscheidsrechters, opmaken
rooster voor bestuursdiensten op zondag, het indelen en samenstellen van de elftallen NWC 4 tot
en met NWC 10, overleg met de leiders en aanvoerders van NWC 4 tot en met NWC 10, overleg
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met de jeugd- en veteranenafdeling, samenstellen van oefenprogramma's, opzetten van
nevenactiviteiten en verder alle overige zaken die het seniorenvoetbal aangaan.
Kijk voor actueel nieuws op de HOMEpage van de NWC website. Daar is een speciaal gedeelte met
senioren nieuws. Klik hier om er rechtstreeks naar toe te gaan.

VETERANEN-AFDELING
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Wedstrijdsecretaris:

Boy Spiertz
Richard Strauss
Floran van Loon
Christ Feijen

Voor meer informatie kun je contact met bovenstaande personen opnemen of mailen naar:
veteranen@nwc-asten.nl
De veteranenafdeling van NWC bestaat op dit moment uit één team. Er staan ruim 20 spelers op
de lijst. Om een tweede team op te starten zijn er minimaal nog 15 nieuwe spelers nodig. Dus geef
je op en voetbal nog wekelijks een fijne wedstrijd!
Vanaf de leeftijd van 32 jaar is men speelgerechtigd.
Er wordt in de maanden september/november en maart/mei een vastgesteld programma
afgewerkt. Daarbuiten spelen we nog enkele vriendschappelijke wedstrijden en één of
meer toernooien.
De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld en de aanvangstijd is meestal 17.00 uur. Een
wedstrijd duurt 2 x 35 minuten.
Nieuwe leden zijn dus van harte welkom! Twijfel je? Kom eens een wedstrijd proefdraaien; je bent
van harte welkom.

JEUGD-AFDELING
JEUGDBESTUUR
Functie
Voorzitter
Secretaris
Afdelingszaken

Naam
Bas Adriaans
Frits Hoebergen
Patrick van Dijk

Technische zaken bovenbouw

Maarten Leenders

Technische zaken onderbouw

Jeffrey van der
Wallen
Marian Bakens
Piet van de Kerkhof /
Cees Janssen

Activiteiten
Hoofd Jeugd Opleiding

E-mail
jeugd@nwc-asten.nl
jeugdsecretaris@nwc-asten.nl
Afdelingszaken.jeugd@nwcasten.nl
tz.jeugd.bovenbouw@nwcasten.nl
tz.jeugd.onderbouw@nwcasten.nl
activiteiten.jeugd@nwc-asten.nl
hjobovenbouw@nwc-asten.nl
hjoonderbouw@nwc-asten.nl
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AFDELINGSZAKEN
Groepsleider A/B
Groepsleider C
Groepsleider D
Groepsleider E
Groepsleider F / Mini’s
Groepsleider meisjes
Groepsleider G
Contactpersoon BVO’s
Coördinator Scheidsrechters
OVERIG
Website
Ledenadministratie
Wedstrijdsecretaris
Coördinator kleding
Toernooicommissie
Vriendschappelijke wedstrijden

Ronald Linders
Maarten Mollemans
Ed Thomassen
John van Gansewinkel
Regina Thijs
Jolanda Smits
Theo van Helmond
Wim van Oosterhout
John Baltussen en Max Vogels

Jan Leenen
Frits Hoebergen
Theo Maas, Richard Verdeuzeldonk
Heidi Baltussen, Faas Peters, Boy Spiertz
-VACATUREGerard van der Loo

NWC is een vereniging van, voor en door leden. Dit principe gaat NWC de komende tijd steeds
meer uitdragen. Er zal vaker een beroep worden gedaan op leden en ouders om een steentje bij te
dragen. In het verlengde daarvan is het verplicht voor alle leden om, indien daarom wordt
verzocht, vrijwilligerswerk te verrichten. Het verrichten van vrijwilligerswerk is een voorwaarde
geworden om lid te kunnen zijn van onze vereniging. Binnen de jeugdafdeling zal het beroep
daarop vooralsnog worden beperkt tot de leden uit de A-, B- en C-afdeling. Voorbeelden van
voorkomende werkzaamheden kunnen zijn het leiden van wedstrijden op competitie- en/of
toernooidagen en het verlenen van hand- en spandiensten bij onderhoud op het sportpark.
JEUGDOPLEIDING
De jeugdafdeling van NWC is een jeugdopleiding. Aan de hand van het Jeugdopleidingsplan (JOP)
stelt de vereniging haar leden in de gelegenheid zich individueel optimaal te ontwikkelen en ieder
op zijn/haar eigen niveau te laten voetballen. Dit heeft automatisch tot gevolg dat er bij de
teamindelingen (volgens vaste protocollen) wordt geselecteerd op voetbalkwaliteiten en dat er niet
altijd rekening wordt gehouden met individuele wensen van leden/ouders.
TRAININGEN
Ieder lid heeft recht op minimaal één keer per week te trainen. Meer prestatie gerichte teams
trainen twee of meerdere keren. Keepers krijgen een aparte keeperstraining. Douchen na afloop
van de training is gewenst. Bij het verlaten van het kleedlokaal na de training wordt per team
gezorgd voor het netjes achterlaten van het lokaal. Op verzoek van de trainers mag je niet eerder
dan 15 minuten voor aanvang van je training aanwezig zijn. Trainers mogen niet op eigen initiatief
van het definitieve trainingsschema afwijken, bijvoorbeeld naar een ander veld gaan.
Het trainingsprogramma is aan verandering onderhevig en daarom niet opgenomen in dit
bewaarnummer. Voor het actuele trainingsprogramma voor goed weer en slecht weer zie de NWC
website van NWC ( www.nwc-asten.nl ).
AFGELASTINGEN
Hoe kun je vernemen of een training of wedstrijd wordt afgelast?: Raadpleeg de NWC website
(www.nwc-asten.nl).
Indien de trainingen worden afgelast dan wordt dit uiterlijk om 17:00 uur door de functionaris,
belast met afgelastingen, op de NWC-site bekend gemaakt.
Indien de wedstrijden voor de F-afdeling worden afgelast, dan wordt dit uiterlijk om 8:15 door de
functionaris, belast met afgelastingen, op de NWC-site gemeld.
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Alle wedstrijden die tussen 9:00 en 10:00 uur worden gespeeld worden afgelast indien de
natuurgrasvelden niet bespeelbaar zijn voor wedstrijden. In dat geval spelen F-teams dus niet op
het kunstgrasveld. Thuiswedstrijden van F-teams zullen al op vrijdagavond worden afgelast als het
hoogstwaarschijnlijk is dat op zaterdag de natuurgrasvelden niet bespeelbaar zullen zijn.
Soms komen afgelastingen zo laat dat ze pas bekend worden vlak voor vertrek of aanvang
training, dit is helaas af en toe onvermijdelijk.
AFMELDINGEN
Voetballen is een teamsport. Daarom moeten spelers, die niet naar de training of naar een
wedstrijd kunnen komen, zich tijdig met opgave van reden afmelden. Studie kan een reden tot
afmelding zijn. De speler moet echter proberen zijn tijd zó in te delen dat school en voetballen
goed samengaan. Afmeldingen moet men tot het uiterste beperken: afwezigheid kan bij een
groepssport de overige leden beperken. Als je toch verhinderd bent, doe dan het volgende: Voor
wedstrijden altijd afmelden bij een van je leiders (minstens 2 dagen voor de wedstrijd), zodat de
leider voor vervanging kan zorgen. Voor trainingen altijd afmelden bij je trainer. Keepers melden
zich voor de keeperstraining af bij de keeperstrainer. Niet afmelden kan betekenen dat je
zaterdags niet speelt.
UITGANGSPUNT NWC
Uitgangspunt van NWC is dat spelers van gelijk niveau in 1 team spelen waardoor iedereen op zijn
eigen wijze plezier beleeft. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin spelers zich kunnen
ontwikkelen. Het juist indelen van jeugdteams is essentieel voor een goede jeugdopleiding. Dit
geldt uiteraard ook voor de niet selectie-elftallen. Bij NWC kiezen we voor het ontwikkelen van
spelers, niet het kampioen maken van jeugdteams. Het is dan ook belangrijk dat elk team
dusdanig wordt ingedeeld om tot het uiterste te gaan. Dat wil zeggen: niet te hoog (dit kan
demotiverend werken) en niet te laag (te weinig uitdaging). Uiteraard aangepast aan de
technische, tactische, conditionele- alsmede mentale kwaliteiten.
SAMENSTELLEN SELECTIETEAMS
Bij de indeling van de selectieteams in de onderbouw (D, E, en F) is het belangrijk dat actief en
bewust wordt omgegaan met de verhouding 1e jaar/2e jaar spelers. Dit met het oog op de
ontwikkeling voor opvolgende seizoenen. De eerste twee selectieteams bestaan voornamelijk uit de
beste 2de jaar spelers aangevuld met 1e jaar talenten. Plaatsing van een 1e jaartalent in een 1e
selectieteam gaat altijd in overleg met de ouders/verzorgers van de desbetreffende speler. NWC
streeft ernaar om alle teams uit de E- en F-afdeling te laten bestaan uit 9 spelers per team.
Dit geldt niet voor E1, dit team bestaat uit 13 spelers omdat dit team aankomend voetbalseizoen
(2014-2015) deelneemt aan de 9 x 9 pilot van de KNVB. Aankomend voetbalseizoen is ervoor
gekozen om potentiele selectiespelers zoveel mogelijk samen met tweedejaars spelers te laten
spelen om de doorstroom/aanpassing een jaar later gemakkelijker te laten verlopen.
SELECTIETRAINERS
NWC streeft ernaar om kwalitatief zo goed mogelijke selectietrainers aan te stellen. Zij hebben
minimaal Trainer-Coach III of hebben (x jaren) voetbalervaring op het juiste niveau.
Selectietrainers zijn zoveel mogelijk tijdens thuis- en uitwedstrijden aanwezig om een goed beeld
te krijgen van de prestaties van de selectieteams. Daarnaast houden ze veelvuldig contact met de
trainers/leiders van deze teams.
Om ervoor te zorgen dat NWC in de toekomst over opgeleide trainers, leiders, coördinatoren enz.
beschikt biedt NWC iedereen de mogelijkheid deel te nemen aan cursussen. Hier vraagt NWC geen
vergoeding voor, afhankelijk van de kosten is het mogelijk dat NWC vraagt een contract te tekenen
waarmee degene die de cursus volgt aangeeft de functie voor een bepaalde tijd uitvoeren.
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DYNAMISCHE SELECTIE
Het is met ingang van dit jaar seizoen 2014-2015 voor de boven- en onderbouw mogelijk om
spelers tussentijds te wisselen, normaal gesproken geldt dit voor spelers van selectieteams. In de
onderbouw probeert NWC tussentijds wisselen te voorkomen echter als er een speler is die op
welke manier dan ook niet functioneert, of heel goed functioneert in een team, is wisselen
veroorloofd. In de praktijk gaat dit gepaard met het meetrainen van de speler in een hoger team,
HJO in samenspraak met de selectietrainers geeft aan of de speler het desgewenste niveau aankan
en of doorschuiven gewenst is.
NWC benadrukt dat wanneer er zich een reden tot wisselen voordoet dit op een eerlijke en goede
manier (vooraf en tussentijds) met ouders te communiceren voordat NWC de wisseling doorvoert.
Doelstelling binnen NWC is tussentijds wisselen binnen teams zo min mogelijk voor te laten komen,
een goede samenwerking met het scoutingteam is hierin van belang.
SCOUTINGTEAM
Doel van het scoutingteam is om per seizoenshelft (voorjaar- en najaarcompetitie) alle spelers te
beoordelen en HJO/selectietrainers daarin te voorzien van advies. Het advies van het scoutingteam
bestaat uit het aanleveren van de beschikbare beoordelingsformulieren waarin desbetreffende
scout spelers beoordeelt.
Met dit advies is het voor de HJO in samenspraak met de selectietrainer mogelijk om halverwege
het seizoen spelers door te schuiven dan wel terug te schuiven naar een ander elftal. Voor NWC is
het van belang dat het scoutingteam bestaat uit meerdere personen met een voetbaltechnische
achtergrond. Momenteel bestaat het team uit Wim van Oosterhout, Frans Welten en Pieter van
Bommel en lopen er gesprekken met andere personen.
Het scoutingteam levert twee maal per jaar documenten aan van spelers waarvan zij vinden dat
deze in aanmerking komen om te spelen in een hoger team. De maanden waarin de documenten
beschikbaar zijn is november en april, in die maanden is het noodzakelijk dat trainers/leiders de
stamkaarten hebben ingevuld. Zaak voor het scoutingteam is de door de leiders ingevulde
stamkaarten te gebruiken om op een doelgerichte manier spelers te beoordelen.
STRUCTUUR KEEPERSTRAINING
Om startende en huidige keepers meer trainingstijd te geven zijn een aantal keeperstrainers bereid
gevonden om daar dit seizoen invulling aan te geven. Keepertrainers besteden elke training
aandacht aan de basistechniek en in samenspraak met Eef Opperman bepalen zij welke oefeningen
passend zijn en welke gerelateerd zijn aan de leeftijd van de keepers.
LEIDERS/TRAINERS BEKEND VOOR AANVANG SEIZOEN
NWC streeft ernaar dat leiders/trainers van de nieuwe elftallen ruim voor de start van het nieuwe
seizoen bij de ouders bekend zijn. Vanuit het verleden is gebleken dat twee leiders/trainers per
team en per seizoen noodzakelijk zijn om een team op een goede manier te trainen/te begeleiden.
Bij onvoldoende leiders/trainers begint een team niet aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen.
OUDERS ALS LEIDERS/TRAINERS
Binnen NWC werken we veelvuldig met ouders als leiders/trainers, het afgelopen jaar liepen we
binnen NWC tegen enkele problemen aan. Naar aanleiding daarvan is met ingang van dit jaar
seizoen 2014-2015 afgesproken dat de HJO te allen tijde eindverantwoordelijk is. Voor de niet
selectieteams zijn groepsleiders in samenspraak met afdelingszaken te allen tijde
eindverantwoordelijk en nemen eindbeslissingen.
NORMEN EN WAARDEN
Afgelopen jaar werd NWC helaas geconfronteerd met een toename van sancties voor spelers die
zich niet aan de opgestelde gedragscode van NWC hielden. Voor NWC een signaal om elke
gelegenheid aan te grijpen de gedragscode onder de aandacht te brengen. NWC erkent dat we met
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behulp van de gedragscode niet alle problemen oplossen, het is volgens NWC wel de juiste manier
om samen te werken aan een voetbalclub waar het voor iedereen goed vertoeven is. De
gedragscode (normen en waarden) is op de website terug te vinden onder het kopje ‘nieuws’.
NIEUWE TEAMS
Afgelopen voetbalseizoen was de intentie om oefenwedstrijden te spelen om het samenstellen van
de nieuwe teams te bevorderen. Helaas waren er verschillende oorzaken waardoor dit niet mogelijk
was. Op het einde van dit voetbalseizoen organiseren we oefenwedstrijden om met behulp daarvan
de nieuwe teams samen te stellen.
JEUGDAFDELING: DIVERSEN
WEBSITE en Twitter
Het laatste nieuws van de Jeugdafdeling vind je terug op de HOMEpage van de NWC website.
Klik hier voor de directe link.
De jeugd-afdeling is ook op Twitter actief. Het adres: www.twitter.com/NWC_Jeugd. Ga via deze
link direct naar die pagina en volg ons. Wanneer je in je eigen tweet @NWC_Jeugd vermeld, dan
kunnen wij het bericht eventueel retweeten.
TIJDSDUUR VAN DE WEDSTRIJDEN
A-jeugd: 2 x 45 minuten
B-jeugd: 2 x 40 minuten
C-jeugd: 2 x 35 minuten
D-jeugd: 2 x 30 minuten
E-jeugd: 2 x 25 minuten, na afloop penalty’s
F-jeugd: 2 x 20 minuten, na afloop penalty’s
Mini-F: 3 x 12 minuten, na afloop penalty’s
G-jeugd: 2 x 20 minuten, na afloop penalty’s
De teams verzamelen zich 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd in het kleedlokaal.
Het seizoen bestaat uit twee helften: een najaarsreeks (september—december) en een
voorjaarsreeks (februari—mei). Voor elke reeks staat het programma en een vervoersschema op
website ( www.nwc-asten.nl ). Aanvangstijden en vertrektijden naar uitwedstrijden worden bekend
gemaakt via de website en streekbladen.
UITWEDSTRIJDEN
Alle jeugdteams vertrekken voor hun uitwedstrijden vanaf Sportpark 't Root aan de Beatrixlaan te
Asten of op de onderling afgesproken vertrekplaats. Van ouders wordt verwacht dat zij bij
toerbeurt rijden bij het vervoer naar uitwedstrijden. De groepsleiders zorgen dat de ouders een
schema ontvangen. Wanneer ouders door omstandigheden onverhoopt niet kunnen rijden terwijl ze
aan de beurt zijn, dienen ze zelf voor een alternatief te zorgen, door bijvoorbeeld ouders van
medespelers te benaderen.
De ouders zien er tevens op toe dat er net zoveel aantal kinderen in de auto zitten als er
veiligheidsgordels zijn. Een ieder is verplicht om zijn veiligheidsgordel om te doen.
BEZOEK 1e ELFTAL
De thuiswedstrijden van het 1e elftal zijn gratis te bezoeken voor alle jeugdleden en hun leiders.
De thuiswedstrijden van het 1e elftal worden opgeluisterd met de aanwezigheid van een F– of Gteam als Team van de week. Via de leiders zullen de spelers te horen krijgen bij welke wedstrijd ze
aan de beurt zijn, bij afgelasting van die wedstrijd zijn ze weer aan de beurt bij de inhaalwedstrijd.
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ONWEER
Een paar keer per jaar komt het voor dat het onweert tijdens trainingen of wedstrijden. De KNVB
schrijft voor dat als er tussen de flits en de knal minder dan 10 seconden zit, dat dan de
wedstrijd/training gestaakt moet worden. Neem in ieder geval geen enkel risico en zorg ook op
trainingen dat je op tijd een veilig heenkomen zoekt.
LANGS DE LIJN (TIPS VOOR OUDERS)
Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de training / wedstrijd van uw
kroost.
Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.
Gebruik geen tactische kreten, laat het coachen over aan de leider/trainer.
Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word niet boos: “volgende keer beter”.
Bemoeit u niet met beslissingen van de scheidsrechter, deze doet ook zijn best.
Gun uw kind het kind-zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al moeilijk genoeg.
Winnen, maar ook het verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.
Wees niet bang dat een eventueel talent van uw kind onopgemerkt zal blijven.
Wilt u echt met voetbal bezig zijn, neem dan contact op met het jeugdbestuur; nieuwe vrijwilligers
zijn méér dan welkom.
NEVENACTIVITEITEN
NWC organiseert behalve voetbal ook nevenactiviteiten, zoals:
• NWC-dag
• Zomerkamp voor de D- en E-afdeling (tweejaarlijks, dit seizoen niet)
• Zomerkamp voor de F-afdeling (tweejaarlijks, dit seizoen wel)
• Sinterklaas voor de F-afdeling en de G-afdeling
• Carnavalsviering voor iedereen en speciaal voor de G-afdeling
• Techniekdag voor de E- en F-afdeling in de Kerstvakantie.
• Zaalvoetbaltoernooi voor de C-, D-afdeling en meisjes in de Kerstvakantie.
Zo zijn er nog vele andere activiteiten die er georganiseerd worden, waarvan je gedurende het
seizoen op de hoogte zal worden gesteld. De activiteitencommissie doet per activiteit beroep op
andere vrijwilligers.
De toernooicommissie organiseert in samenwerking met vele vrijwilligers het schooltoernooi, ons
eigen Pinkstertoernooi, maar ook zorgen zij voor het inschrijvingen voor de vele uittoernooien.

SPELERSPAS
Spelers die uitkomen voor teams in de A-, B-, C- en D-afdeling moeten in het bezit zijn van een
spelerspas. Zonder deze pas is het onder geen enkele voorwaarde toegestaan een wedstrijd te
spelen. Bij overtreding van deze regel legt de KNVB direct een geldboete op en krijgt het
betreffende team punten in mindering gebracht.
Als er nieuwe spelers bijkomen wordt er een tijdelijke spelerspas verstrekt, totdat de nieuwe
binnen is. Als je in een team dispensatiespelers hebt, dien je de brief van de KNVB bij de pas te
hebben.
De spelerspassen moeten in bezit zijn van de leiders. Als dit nog niet het geval is dan kun je deze
spelerskaarten vinden bij het secretariaat in de kast vlakbij de deur. Meldt direct bij de
groepsleider als je nog spelerskaarten mist.
Direct na afloop van de competitie moeten deze spelerspassen ook weer bij de groepsleiders
worden ingeleverd.
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Vermissing van pasjes zal bij het betrokken team in rekening worden gebracht.
Indien een speler met spelerspas, in overleg met de groepsleider, gaat spelen in een ander team,
dan is de leider van dat team er ook verantwoordelijk voor dat de spelerspas weer terugkomt bij de
leider van het oorspronkelijke team waar de speler normaal in speelt.
Visuele controle
Om een verbetering in de controle van spelerspassen aan te brengen, werd vanaf vorig seizoen de
visuele controle van de spelerspas verplicht gesteld. Dit zal ook dit seizoen zo blijven. Het is een
gezamenlijke taak van beide aanvoerders/leiders en de scheidsrechter.
De visuele controle vindt plaats op het veld direct voorafgaand aan de wedstrijd. x

G-AFDELING
G-Voetbal (senioren / junioren)
Voetbal is voor iedereen, ook als je een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt. Daarom zijn
we binnen NWC gestart met G-jeugdvoetbal. Al vele jaren wordt G-seniorenvoetbal gespeeld bij
NWC. Binnen het G-voetbal zijn verschillende aanpassingen, zodat iedereen, die dat wil ook
daadwerkelijk kan meedoen. Het veld en de doelen zijn kleiner en er zijn zeven (of meer) in plaats
van elf spelers in een team. G-voetbal is niet alleen een jongenssport, ook meisjes kunnen
meedoen. Zij spelen samen met de jongens. Sommige spelregels zijn aangepast. Je kunt
bijvoorbeeld nooit buitenspel staan en er mag onbeperkt worden gewisseld, maar hands is ook in
het G-voetbal hands. Er zijn thuis- en uitwedstrijden. Het plezier om samen sport te beleven staat
natuurlijk voorop. G-Jeugdvoetbal is bedoeld voor spelers tussen de 6 en 16 jaar.
G-seniorenvoetbal is bedoeld voor spelers ouder dan 16 jaar. De professionele begeleiding bestaat
uit ervaren personen, die naast de G-senioren ook de G-jeugd begeleid. Spelers uit de omringende
gemeenten zijn van harte welkom.
Al vele seizoenen lang genieten de spelers van de G–jeugd van de mogelijkheden en faciliteiten bij
ons NWC. Ontstaan vanuit de senioren G–afdeling, trainen deze enthousiaste jeugdspelers elke
dinsdagavond met vrijwilligers van 19.00 tot 20.00 uur. Het is hartverwarmend om daar getuige
van te zijn. Er wordt zowel binnen als buiten het veld genoten van het spelletje met de bal.
Gewoon, onopvallend, kleedlokaal in en uit, douche in en uit, kantine in en uit, gewoon. Aha,
daarvandaan dus die G van G–voetbal!
Met voldoening constateren we dat de G–jeugd volledig is geïntegreerd binnen NWC. Op de laatste
dinsdagavond van elke maand speelt één van onze E–teams met het G-jeugdteam. Een feest voor
iedereen. Hier is de basis gelegd voor deze succesvolle integratie. Bij het uitdelen van de rode
hesjes voel je je als Arjen Robben bij het Nederlands elftal. Alleen hier is iedereen al bij voorbaat
blij.
De afsluitende strafschoppen maken het feest met trotse spelers, ouders, vrijwilligers en publiek
compleet. Een E–spelertje zei eens na zo’n wedstrijd: “Als ik mijn been eens breek, dan blijf ik toch
bij mijn eigen E–team.” Gewoon! Toch?
Regelmatig vinden er diverse vriendschappelijke wedstrijden en toernooien plaats in de regio. Het
wedstrijdritme en de zin in het voetballen groeien zichtbaar. Iedereen kan, via de regionale
kranten, de verrichtingen van onze G–jeugd, onder 'NWC jeugd / G–voetbal' volgen. Maar ook via
social media verschijnen er regelmatig berichten.
Voor de teamleden wacht een tweewekelijkse competitie en daar wordt écht naar uitgekeken.
Groeit bij u het gevoel om hierin als vrijwilliger iets te willen betekenen? Gewoon doen!!!
Aanmelden kan bij Theo van Helmond.
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Resteert de voortgang op die gezellige dinsdagavond binnen onze club te waarborgen. U moet
maar eens gaan kijken! Het fundament is er, de uitdaging ligt nú bij onze E–afdeling om gezien de
leeftijd- (en lengte-)ontwikkeling van de G–jeugd spelers deze integratie ook komend seizoen voort
te zetten. Integreren komt van twéé kanten. Gewoon!
Teams: G-senioren en G-junioren
Coördinatie:
Kleding:
Begeleiding G1:
Begeleiding G2:
Begeleiding en trainers G-jeugd
Begeleiding en trainers Senioren

Theo van Helmond
Anita van Helmond
Carola Bok, Cor Haasen en Toon Lemmen
Anita van Helmond en Hugo Verbruggen
Eric Teller, Maikel van Dijk, Henri Jeuken.
Eric Verberne (assistent trainer)
Cor Faro, Carola Bok en Erik Verberne

Voor meer informatie neem gerust contact op met Theo van Helmond of Cor Faro of mail naar:
groepsleiderG@nwc-asten.nl

TECHNISCHE ZAKEN
Algemeen Technisch Coördinator
Technisch Coördinator Senioren
Technisch Coördinator Jeugd bovenbouw (A t/m D)
Technisch Coördinator jeugd onderbouw (E en F)
Hoofd Jeugd Opleiding

Tiny Werts (lid Hoofdbestuur)
Tiny Werts/Jan Mennen/Rini Zegers/Frans Welten
Maarten Leenders (lid Jeugdbestuur)
Jeffrey van der Wallen (lid Jeugdbestuur)
Piet van de Kerkhof / Cees Janssen

De doelstelling van NWC is om een stabiele 1e klasser te worden bestaande uit voor NWC
herkenbare spelers (Astense jongens) en zoveel mogelijk gevoed uit onze eigen jeugdafdeling.
Uitgangspunt daarbij is dat er geen spelers worden betaald. Om deze doelstelling te realiseren is
het Technisch Beleidsplan voor zowel de jeugd (JOP: JeugdOpleidingsPlan) als de senioren
opgesteld. Het beleidsplan is opgezet als handvat voor het technische kader van NWC om hiermede
gezamenlijk te werken aan het op een hoger niveau brengen van alle voetballers binnen NWC en
daarvoor ook voor alle teams binnen NWC. De uitvoering van het Technisch beleidsplan is in het
komende seizoen in handen van Piet van de Kerkhof (bovenbouw A-B-C afdeling) en Cees Janssen
(onderbouw D-E-F afdeling en organisatorische coördinatie alle jeugdafdelingen).
De afdeling Technische Zaken is verantwoordelijk voor zowel het vaststellen als het uitvoeren van
het technische beleid binnen de voetbalvereniging. Dit houdt voornamelijk in: het aanstellen van
alle selectietrainers, trainers en assistent-trainers, het aanstellen van een hoofd jeugdopleiding,
het bijscholen van het aanwezige technische kader, uitbreiden van het technische kader d.m.v. het
stimuleren van het volgen van opleidingen binnen de KNVB (belangstellenden kunnen te allen tijde
contact opnemen met de technische coördinatoren of Cees Janssen), het verzorgen van de juiste
communicatie binnen het technisch kader en naar andere afdelingen binnen de vereniging, het
onderhouden van contact met Betaald Voetbal Organisaties (BVO's) en met name het volgen van
de ontwikkelingen van de spelers van NWC (d.m.v. interne scouting en een spelersvolgsysteem) en
van externe Astense spelers (bijv. spelers welke bij een andere vereniging of BVO spelen).
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COMMUNICATIE
Op de website van NWC (www.nwc-asten.nl ) is veel informatie en het actuele nieuws voor de
leden en vrijwilligers van NWC terug te vinden. Dat zijn o.a.: wedstrijdprogramma’s (competitie-en
vriendschappelijke wedstrijden), toernooien, trainingsprogramma’s, (incl. eventuele afgelastingen
daarvan), teamindelingen, vervoerschema’s, teampagina’s, uitslagen, communicatiekalender,
uitnodigingen voor vergaderingen, e-mailadressen.
Naast informatie via de officiële website, communiceren we ook via de lokale weekbladen. Maar
steeds vaker kun je informatie over NWC via de Social media (Twitter en Facebook) vinden.
Like en volg je ons al? Deel leuke weetjes of nuttige tips via facebook@nwc-asten.nl
WEBSITE NWC
Het adres van de website van NWC is: www.nwc-asten.nl Neem maar eens een kijkje dan kun je
zelf ontdekken welke informatie er terug te vinden is. Voor nieuws en mededelingen kun je terecht
bij de webmaster: Jan Leenen via mail webmaster@nwc-asten.nl
FACEBOOKPAGINA NWC
Het adres van de Facebookpagina van NWC is: www.facebook.com/NWCAsten en heeft al meer dan
600 likes!
Goed om te weten: je hoeft géén Facebook profiel te hebben om alles op de NWC Facebook pagina
te kunnen bekijken. Zo ben je altijd op de hoogte van leuk en actueel nieuws over én rondom de
NWC elftallen. Met natuurlijk veel actueel maar ook historisch fotomateriaal. Verder is het een
uitgesproken kans om je reactie op een bericht achter te laten.
TWITTER
Het adres van NWC’s twitterpagina is: www.twitter.com/NWCAsten
Iedereen kan deze pagina lezen. Je hoeft zelf dus geen twitteraccount te hebben.
Naast de live wedstrijdverslagen van NWC-1, kun je via twitter ook de berichten die op facebook
verschijnen bekijken. Wil je een bericht delen met NWC, vermeld dan in het bericht @NWCAsten
en de kans is groot dat je bericht geretweet wordt.
LOCALE EN REGIONALE MEDIA
De competitie– en vriendschappelijke wedstrijden evenals toernooien, worden met aanvangstijd en
later ook de uitslagen, vermeld in de regionale weekkranten.
Via Radio Siris is op zondagmiddag een live-verslag van ons eerste elftal te beluisteren.
CLUBBLAD: DE NIEUWE NWC-ER
Ons clubblad wordt gratis aan alle leden, adverteerders en sponsors verstrekt (niet meer dan één
clubblad per adres). Het blad wordt bezorgd door leden/vrijwilligers. Wie het clubblad niet krijgt of
regelmatig te laat ontvangt, kan contact opnemen met de ledenadministratie om te controleren of
de administratie klopt.
Kopij voor het clubblad kan aangeleverd worden via: redactie@nwc-asten.nl
Deadlines zijn terug te vinden op de NWC site.
Algemeen mailadres: communicatie@nwc-asten.nl
Kijk voor meer mailadressen op de NWC website bij Communicatiecommissie
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Voorzitter
Webmaster, redactielid social media
Webmaster
Hoofdredacteur clubblad
Redactielid clubblad
Redactielid clubblad
Redactielid clubblad
Redactielid, ontwerp clubblad
Redactielid clubblad, redactielid social media
Redactielid social media

Pauline Manders-Vlemmix
Jan Leenen
Frits Hoebergen
Monique ten Thije
Gert van der Steen
Gijs van der Loo
Ronald de Haan
Bas ten Thije
Jelle van der Loo
Joep van den Boe

SPONSORCOMMISSIE
Er zijn diverse mogelijkheden tot sponsoring, van shirts tot borden, van sub- tot stersponsor.
Het komt gelukkig ook bij de jeugd steeds vaker voor dat een team in gesponsorde tenues speelt.
In de lagere afdelingen is het meestal een van de ouders die dit initiatief neemt en tegen een
vergoeding van zijn/haar kant het team laat pronken met de bedrijfsnaam.
Voor meer informatie omtrent sponsoring gelieve contact op te nemen met de sponsorcommissie:
Naam
John Verspeek

Tel. Nr.
06-52671193

E-mail
sponsorzaken@nwc-asten.nl

Rian Aarts-van Kemenade
Johan Janssen
Ralf van Oosterhout
Etiënne Thiele

06-10406922
06-51717595
06-19688860
06-52418177

secretaresse.sponsorzaken@nwc-asten.nl
commissielid1.sponsorzaken@nwc-asten.nl
commissielid3.sponsorzaken@nwc-asten.nl
commissielid4.sponsorzaken@nwc-asten.nl

René Peters
Joep van den Boer

06-38118426
06-24412261

commissielid5.sponsorzaken@nwc-asten.nl
commissielid2.sponsorzaken@nwc-asten.nl

U kunt natuurlijk ook de NWC website bezoeken en op Sponsors klikken.

SUPPORTERSVERENIGING
Supportersvereniging NWC heeft ten doel de binding tussen de spelers en de supporters van NWC
te bevorderen. En tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van diverse
activiteiten zoals:
• Het uitgeven van een programmablad bij elke thuiswedstrijd van de competitie
• Het vervaardigen en distribueren van clubartikelen
• Het verkiezen van de supporter van het jaar
• Het verkiezen van de speler van het jaar
• Het verkiezen van de topscoorder van het jaar
Onze Supportersvereniging is al meer dan 20 jaar actief. Een van onze uitgangspunten is dat we de
contributie zo laag mogelijk willen houden. Dit komt erop neer dat elk jeugdlid maar € 3 en elk
volwassen lid maar € 7 per jaar betalen. Dus de financiën hoeft geen beletsel te zijn om u aan te
melden.
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Frans van Helmond
Jelle van der Loo
Jac van Oosterhout

Aanmelden supportersvereniging kan bij een van bovengenoemde bestuursleden of via een e-mail
naar supporters@nwc-asten.nl
Kijk ook eens op de NWC-website supportersvereniging

TOT SLOT
Voor actueel nieuws en richtlijnen kunt u natuurlijk ook terecht op de website van NWC:
www.nwc-asten.nl

Wij wensen alle spelers, trainers, leiders, kaderleden,
vrijwilligers, supporters en anderen die NWC een warm
hart toedragen een sportief, succesvol maar bovenal
plezierig seizoen 2014-2015 toe.
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