Lopende zaken bestuur & commissies
Er is recentelijk medegedeeld via de email dat we een nieuw clubhuis willen, en hiervoor willen
we ook een nieuwe commissie samenstellen. Mocht het je leuk lijken om bij te dragen aan deze
commissie en/of heb je ervaring met soortgelijke (bouw)projecten, neem dan contact op met
het bestuur. Zie hiervoor ook de paragraaf hieronder.
Covid Trainingen
Naar aanleiding van de versoepelingen die afgelopen dinsdag zijn aangekondigd, zullen we de
trainingen voor senioren hervatten. Helaas gelden de versoepelingen niet voor alle leeftijden.
We zullen wel, verspreid over verschillende trainingen, voor alle leeftijden rugby aanbieden.
Voor sommigen gelden wel afstandsregels, voor anderen niet. In combinatie met de avondklok
betekent dat, dat niet iedereen tegelijkertijd kan trainen. Hieronder volgt het nieuwe schema
per leeftijdsgroep (vanaf 4 maart):
Allereerst geldt voor iedereen: was je handen, houd je aan de maatregelen en blijf thuis als je
verkouden bent of andere symptomen vertoont!
Clubhuis en kleedkamers zijn gesloten. Neem zelf een waterdichte tas mee voor je spullen.
Spelers jonger dan 27 jaar:
Dinsdag en donderdag 19.30u - 20.30u rugby-training
Zaterdag 13.00 - 14.00u Onderlinge wedstrijd (onder voorbehoud)
Spelers 27 jaar en ouder:
Vrijdag 19.00u - 20.00u rugby/fitness training in tweetallen op anderhalve meter afstand. Dit is
geen groepstraining. Tweetallen krijgen apart instructie (mogelijk op papier)
We vinden het jammer dat we niet voor alle leeftijden écht rugby kunnen aanbieden, maar
denken binnen de geldige regels met dit aanbod toch iedereen (voor zover mogelijk) rugby te
kunnen aanbieden.

SAM Sportief middag
Maandag 22 februari heeft RCW meegeholpen bij de SAM Sportief middag van Sportservice
Wageningen. Zo’n 60 kinderen tussen de 7 en 12 jaar uit Wageningen kregen die middag 3
sportrondes voorgeschoteld. Rugby was 1 van de sporten. Met hulp van de trainers Peter en
Julian en de jeugdspelers Dolf, Felix, Jessie, Mare, Robbert-Jan en Thor hebben de kinderen een
enthousiaste kennismaking met rugby gehad! Veel vrolijke gezichten en er werd lekker gebeukt.
Dank aan alle helpende handen!

Guppenrugby
Na een korte winterstop is het guppenrugby weer begonnen op de zaterdagmorgen. Elke
zaterdag zijn alle kinderen van 4 en 5 van harte welkom om spelenderwijs in aanraking te
komen met sporten in het algemeen en rugby in het bijzonder! Zegt het voor, alle broertjes,
zusjes, buurkinderen etc zijn weer welkom
Zaterdag 10.30u - 11.30u Guppenrugby

Lustrum kleding
Een deel van de lustrumkleding ligt nog in het clubhuis. Na inventarisatie bleek dat een aantal
deelnemers aan Trip hun shirt niet hebben opgehaald. We hebben hun namen doorgegeven
aan de trip commissie. Zij gaan in overleg met ons een oplossing zoeken, zodat iedereen die een
shirt besteld heeft het ook krijgt.
Mocht je je lustrumkleding nog niet opgehaald hebben of heb je nog vragen, contact dan
Patrick Methorst: patrickmethorst@hotmail.com
Gezocht: werkgroepleden nieuwbouw clubhuis
Na lang discussiëren over de staat van ons clubhuis heeft de Stichting besloten een bouwkundig
advies te laten uitvoeren. Het clubhuis stamt uit 1975 en zoals iedereen kan zien is het clubhuis
aan vernieuwing toe. De stichting heeft onderzoek laten doen naar staat van het clubgebouw
De Stal. Hieruit blijkt dat renovatie van het clubhuis eigenlijk geen optie is. Op basis van dit
advies hebben de stichting- en vereniging bestuur een overleg gehad waarin we hebben
besloten om voor nieuwbouw te gaan.
Natuurlijk heeft bij het besluit om nieuw te gaan bouwen ook meegespeeld dat de club de
afgelopen jaren veranderd is met name door het enorme aantal jeugdspelers. Het gebruik van
het clubhuis is geïntensiveerd: drukker en vaker. We willen graag een passend clubhuis voor de
verdere toekomst.
Dit is een project dat te groot is voor de bestuursleden van de stichting en de vereniging.
Daarom zijn wij op zoek naar leden die mee willen werken om het traject in gang te zetten om
nieuwbouw van het clubhuis mogelijk te maken.
Zaken die deze werkgroep op gaan pakken zijn:
·
Opstellen programma van eisen (hoe moet een nieuw clubhuis eruit zien)
·
Organiseren overleg met de gemeente over de benodigde vergunningen
·
Benaderen aannemersbedrijven en aanbesteden van de werkzaamheden
·
Opstellen financieel plaatje en acties voor fondsenwerving
·
De communicatie met de leden
·
Maken van een passende planning

Uiteraard gaat de werkgroep nauw samenwerken met het stichtings- en verenigingsbestuur.
Het betreft een groot en uitdagend project waarvoor we werkgroepleden zoeken met affiniteit
in de bouw. Het gaat dus vooral om de voorbereidingswerkzaamheden en nog niet om de
werkelijke bouwactiviteiten.
Naast de nieuwbouw zijn we al in overleg met de gemeente over een eigen hoofdveld.
Uiteraard staat dat niet los van nieuwbouw van het clubhuis. We zullen zorgen dat de
veldcommissie, die met dit onderwerp hoofdveld bezig is, betrokken is en blijft bij de
nieuwbouw. Aanmelden kan bij clubhuis@rcwageningen.nl.
Sponsorcommissie Rugby Club Wageningen
Wij willen gaan werken aan nieuwe activiteiten, actieve werving en aan relatiebeheer van
sponsoren. De insteek is om sponsorinkomsten voor de vereniging op te zetten en contracten
meer continuïteit te bieden, zodat RCW een gezonde financiële toekomst tegemoet zal kunnen
zien. Daarom zetten we de sponsorcommissie opnieuw op en zoeken we nieuwe leden.
Aanspreekpunt bestuur
Vanuit het bestuur is de penningmeester het aanspreekpunt van de sponsorcommissie. Daarnaast wordt
het sponsorbeleid afgestemd met het bestuur (en door bestuur vastgesteld).

Taken van de commissie
De taken van de commissie zijn te verdelen in communicatie, commercie en administratie.
Communicatie
Opzetten en onderhouden van het sponsorbeleid binnen de vereniging, welke overeenkomt

§


met de doelstellingen van de vereniging; jaarlijks wordt dit beleid met het bestuur geëvalueerd
en waar nodig bijgesteld.
§ Onderhouden van goede relaties met bestaande sponsoren.
Commercie
§

Werven van nieuwe sponsoren.


§ Opzetten en begeleiden van sponsoractiviteiten binnen de vereniging.
§ Fondsenwerving, gekoppeld aan te maken projectplan.
§ Leveren van prestaties aan bedrijven die nodig zijn om sponsorinkomsten mogelijk te maken
zoals bijvoorbeeld het geven van bedrijfspresentaties.
Administratie

§

Voeren van een correcte administratie rondom sponsoring wat inhoud: contractregistratie,

facturatie, financiële controle van de inkomsten.
§ Opstellen van contracten.
§ Jaarlijks vaststellen van prijzen te sponsoren objecten.
Leden commissie

Functie

Taak/Rol

Competenties

Voorzitter
Commissie coördineren,
(communicatie) aanspreekpunt bestuur.
Verantwoordelijk voor
opstellen en bewaken
beleidsplan

Affiniteit hebben met bedrijfsleven,
representatief, netwerker die makkelijk
contacten kan leggen, slagvaardig in het
nemen van beslissingen, creatief zijn in het
bedenken van oplossingen; planmatig kunnen
werken, kunnen rapporteren, insider vanuit
club en vereniging, moet de club door en
door kennen

Commissielid
acquisitie
(commercie)

Verkopen van
sponsorpakketten, harde
sales, relatief jong

affiniteit hebben met bedrijfsleven,
representatief, netwerker die makkelijk
contacten kan leggen, slagvaardig in het
nemen van beslissingen, creatief zijn in het
bedenken van oplossingen; overdag
beschikbaar zijn in verband met
openingstijden van bedrijven.

Commissielid
acquisitie
(commercie)

Verkoop lokaal/regionaal
business-to-business, veel
ervaring

zie boven

Commissielid
administratie

Administratieve
werkzaamheden:
contacten onderhouden,
factureren, organisatie
events

creatief zijn in het bedenken van oplossingen;
planmatig kunnen werken, ervaring met
voeren van administratie, kunnen
rapporteren

