
Lopende zaken bestuur & commissies
De nieuwbouw commissie zijn hun werkzaamheden gestart; met een klein clubje zijn we na aan
het denken over hoe we vorm kunnen geven aan een nieuw clubhuis. De eerste
voorbereidingen zijn de financiën in kaart brengen en informeren bij andere clubs die
recentelijk een nieuw clubhuis hebben laten bouwen. Wat zijn de ervaringen, wat kan beter of
anders en wat hebben zij tijdens het proces geleerd. Daarnaast zijn we na aan het denken over
sponsor campagnes en hoe we leden kunnen betrekken bij de nieuwbouw maar ook het
financieren ervan. Ook zijn we aan het informeren bij de bond of zij ervaring of best practises
kunnen delen om tot een zo goed mogelijk plan te komen. Heb je nog interesse om hierover
mee te denken zowel vanuit sponsor of bouwkundige kant? We vernemen graag van je! Stuur
even een mailtje naar clubhuis@rcwageningen.nl.

ALV op woensdag 14 april
Op woensdag 14 april willen we tijdens een Algemene Ledenvergadering graag met de leden in
gesprek over de lening aan de rugbybond, het 5 jarenplan voor de Rugby Club en over het
starten van jeugdrugby in Ede. De officiële uitnodiging wordt via de mail verstuurd. Na
aanmelding krijg je de link voor de vergadering.

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)

mailto:clubhuis@rcwageningen.nl


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.

Activiteiten commissie
De evenementencommissie verheugd zich om voor RCW-leden een smaakvolle avond te
organiseren: een bierproeverij! Dit evenement vindt plaats op vrijdag 9 april vanaf 21.00 uur.
Tijdens deze avond presenteert Carel van bekend bierlokaal de Vlaamsche Reus, en hijzelf een
erkend bierexpert, 4 verschillende bieren rond het thema trappistenbieren.
Voor wie zich heeft aangemeld voor deze feestelijke avond is afhalen van de bieren mogelijk op
dinsdag 6 april van 19.00 tot 20.00 uur, donderdag 8 april van 19.00 tot 20.00 uur en vrijdag 9
april van 20.00 tot 20.15 uur.
Om het duurzaam te houden, vergeet niet je eigen tas mee te nemen, die wordt niet verstrekt!
Voor wie toch mee wil doen zijn er 15 extra pakketten beschikbaar, neem contact met ons op
voor meer info
(per e-mail op marianne.plouvier@hotmail.fr), op= op!
Wij kijken ernaar uit je online te zien en natuurlijk om gezamenlijk een paar biertjes te nuttigen!

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
(communicatie)

Commissie coördineren,
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


