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Welkom bij R.O.V. Eureka
Rotterdamse Ontspanningsvereniging Eureka is opgericht in 1948. Het veld van Eureka
ligt aan de Koninginneweg in Oud-IJsselmonde.
ROV Eureka is een sportieve en gezellige vereniging, waar veel aandacht wordt besteed
aan zo goed mogelijk korfballen in de wedstrijdcompetitie, maar ook aan ontspanning
tijdens nevenactiviteiten.
Korfbal is een gemengde sport voor jongens en meisjes/dames en heren. Ons clubhuis is
dan ook een sociale ontmoetingsplaats waar vele vriendschappen zijn begonnen.
Verenigd zijn betekent niet alleen dat de vereniging er voor alle leden is, maar ook door
alle leden wordt gedragen. De vereniging wordt gerund door vrijwilligers. Van alle leden
wordt verwacht dat zij naast hun sportieve inzet ook actief meehelpen bij ROV Eureka.
Er wordt zeer veel georganiseerd. Bij Eureka is altijd wat te doen.
In dit boekje tref je algemene verenigingsinformatie aan. We hopen dat je ROV Eureka,
net als ruim 100 andere leden, leert kennen als een open vereniging waar je altijd welkom
bent. Waar je kind - en jijzelf misschien ook - plezier kan beleven aan sport én aan
nevenactiviteiten.
En mocht je vragen hebben of ergens mee zitten? Laat het dan gewoon even weten!
Korfbal is immers een teamsport. Andere Eurekanen staan graag voor je klaar!

Lidmaatschap
Een lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het lopende seizoen en kan niet tussentijds
worden opgezegd. Korfbal is een teamsport. Je kunt een team niet midden in een seizoen
in de steek laten. Bovendien betaalt ROV Eureka ook contributie aan de korfbalbond en
die contributie moet voor een heel jaar vooruit worden betaald.
Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan aan het einde van het seizoen, maar voor 1 mei
van het lopende verenigingsjaar. Een lidmaatschap duurt altijd tot 30 juni. Als we niets van
je horen, gaan we ervan uit dat je kind gewoon lid blijft van ROV Eureka.
Geef wijzigingen in je adres of andere gegevens altijd schriftelijk door aan de
ledenadministratie. Als je vragen hebt over het lidmaatschap kun je ook altijd
bij de ledenadministratie terecht.
Ledenadministratie: José Kluwen
Leyerwaard 682
3078 NJ Rotterdam
010-3414798
ledenadministratie@roveureka.nl
Privacy
ROV Eureka verwerkt je gegevens in een bestand, dat ook aan de korfbalbond wordt
verstrekt. Binnen ROV Eureka worden de ledenlijsten bovendien door verschillende
commissies en werkgroepen gebruikt. Er worden echter geen persoonlijke gegevens
verstrekt aan bedrijven of instellingen.
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Contributie
Binnen de korfbalsport zijn er verschillende leeftijdscategorieën. Op basis van leeftijd word
je ingedeeld in een categorie en in een team. De contributie is afhankelijk van de leeftijd.
In onderstaande tabel zie je wat je aan contributie aan ROV Eureka verschuldigd bent.
We gaan daarbij altijd uit van je leeftijd per 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.
Dit is de contributie voor 2017/2018, per maand. De prijzen kunnen per speeljaar iets
stijgen.
*Senioren
(op 1 oktober 2014 ouder dan 18 jaar)
*Senioren samenwonend of echtpaar
*Junioren
(op 1 oktober 2014 15,16,17 of 18 jaar)
*Aspiranten
(op 1 oktober 2014 11,12,13 of 14 jaar)
*Pupillen
(op 1 oktober 2014 7,8,9 of 10 jaar)
*Welpen
(op 1 oktober 2014 5 of 6 jaar)
* Welpen niet-spelend ( op 1 oktober 2014 6 of 7 jaar)
*Kangoeroes
(niet wedstrijd spelend 3 tot 6 jaar)
*Niet spelend

€ 19,40
€ 33,90
€ 14,30
€ 13,10
€ 11,40
€ 8,80
€ 5,70
€ 5,70
€ 5,70

Betalingen:
Bij aanvang van het lidmaatschap krijg je een bevestiging thuisgestuurd, dat je lid bent
geworden van ROV Eureka.
ROV Eureka vraagt je om een machtiging te geven voor de automatische afschrijving van
je contributie van je bank- of Postbankrekening.
Betalingen aan ROV Eureka gebeurt altijd per ING op rekeningnummer:
NL83INGB0000483817 ten name van ROV Eureka te Rotterdam.
Er kunnen zich altijd bijzondere omstandigheden voordoen ,waardoor je tussentijds moet
stoppen met korfballen bij ROV Eureka, de regel is dan dat je altijd de contributie tot het
einde van het lopende kwartaal betaald.
Voor meer informatie over de contributie of betalingen kun je terecht bij de
penningmeester van de vereniging. Deze vrijwilliger verzorgt onder meer de
contributieadministratie.
Penningmeester: Ron van Hagen
06-30810449
rvh1962@gmail.com
Rotterdampas
Zowel jeugdleden als seniorenleden krijgen bij ROV Eureka korting met de Rotterdampas.
Als je in het bezit bent van een Rotterdampas, lever dan een kopie van de Rotterdampas
in bij de penningmeester en ontvang eenmalig 25 euro korting op je contributie.
Meer informatie over de Rotterdampas kun je terugvinden op: www.rotterdampas.nl.
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Extra vergoeding op sportkosten
Voor gezinnen met een laag inkomen en met kinderen van 4 t/m 17 jaar is er extra geld
beschikbaar bij de gemeente Rotterdam.
Voor meer informatie kun je bellen met 14 010 (lokaal tarief) of kijk op:
www.rotterdam.nl/rondkomen
www.sozawe.rotterdam.nl.
Jeugdsportfonds Rotterdam
Bij Rotterdam Sportsupport is het Jeugdsportfonds ondergebracht. Dit fonds zorgt ervoor
dat kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders toch kunnen sporten.
Kijk op: www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam. Heb je vragen, neem dan contact op met het
Jeugdsportfonds: telefoonnummer: 010-2429315, e-mail adres:
rotterdam@jeugdsportfonds.nl.
Sponsoring
Een vereniging kan niet zonder sponsors.
Omdat een sponsor ervoor zorgt dat de leden niet zelf hun shirt en/of trainingspak, en/of
sporttas hoeft te kopen, vragen wij de leden om zelf ook mee te zoeken naar een sponsor.
Er zijn verschillende manieren van sponsoren. Naast kledingsponsors proberen we
bijvoorbeeld ook ons materiaal gesponsord te krijgen en activiteiten zoals toernooi, kamp
of jeugdactiviteiten.
Wil je informatie over de sponsormogelijkheden en –tarieven, neem dan contact op met
de sponsorcommissie van ROV Eureka. Graag gaan wij dan vrijblijvend met je in gesprek
om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.
Sponsorcommissie: Nancy Verheul
Sponsorcommissie@roveureka.nl
Accommodatie
ROV Eureka beschikt over een eigen veld en kantine aan de Koninginneweg in
Rotterdam-IJsselmonde. Daar worden vrijwel alle verenigingsactiviteiten gehouden.
Adres:
Koninginneweg 83
3077 LH Rotterdam
010-4820505
Tijdens de zaalcompetitie spelen we onze thuiswedstrijden in sporthal
‘De Beverbol’ in Ridderkerk-Bolnes.
Adres:
Amerstraat 1
2987 CA Ridderkerk
0180-464971
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Beide accommodaties zijn voorzien van goede kleedgelegenheden en douches. Ook is de
kantine altijd open tijdens trainingen en wedstrijden.
Bij uitwedstrijden tijdens de veld- en zaalcompetitie is de kantine, aan de Koninginneweg,
ook de plaats van vertrek van de teams. Indien er geen thuiswedstrijden zijn is de kantine
echter niet open en verzamelen we buiten bij het hek.
ROV Eureka is voor een groot gedeelte zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van
deze accommodatie. Wees zuinig op ons materiaal en ruim na gebruik ook alles netjes
op. We kunnen er dan nog jaren mee vooruit. Minimaal 2x per seizoen houden we klus en
schoonmaakdagen. We doen op die momenten ook een beroep op alle leden en de
ouders, om de handen uit de mouwen te steken. Gezellig en functioneel gaan op deze
dagen prima samen.
Kantine
Zoals hierboven al vermeld, heeft ROV Eureka een eigen kantine. Deze kantine is in
principe geopend tijdens alle activiteiten van ROV Eureka, die op of rond het terrein plaats
vinden. Het beheer en de bardiensten worden gedaan door vrijwilligers. Alle leden van 16
jaar en ouder en ook ouders van jeugdleden zijn verplicht om af en toe bardiensten te
draaien tijdens trainingen (op dinsdag en donderdag) en wedstrijden (op zaterdag).
Je kunt buiten de ROV Eureka-activiteiten ook gebruik maken van het clubhuis voor
andere (team-)activiteiten of –avonden.
Gebruik Kantine: Michelle Kluwen
mkluwen@hotmail.com
06-18012399
Enkele huisregels
 Roken in het clubhuis is NIET toegestaan.
 In de kantine wordt wel alcohol verkocht (niet tijdens jeugdwedstrijden of jeugdactiviteiten), maar geen rookwaren. De prijzen zijn redelijk en op competitiedagen
is het zelfs mogelijk een klein hapje te eten.
 Na het uitleggen van de velden of het pakken van materialen, worden de
palencontainer en onderhoudscontainer dicht gedaan, zodat er geen materialen
onbeheerd op het veld liggen en op die manier verdwijnen. Wil je iets uit één van
de containers, vraag het dan even aan je coach.
 Lege flesjes lever je in bij de bar, plastic bekertjes en ander afvalmateriaal gooi je in
de prullenbak.
Kantinebeheerder: Gert Welgraven
06-14225414
gerritwelgraven@outlook.com
Onderhoudscoördinator: René Tolenaar
Tel. 010- 4827561
r.tolenaar@upcmail.nl
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Training en wedstrijden
Korfbal is een binnen- en buitensport. Dat betekent, dat wij in het voor- en
najaar (april-mei en september-oktober) een veldcompetitie spelen en in de
wintermaanden een zaalcompetitie. Er wordt in diezelfde periode ook buiten of binnen
getraind.
Dinsdagavond en donderdagavond zijn de vaste trainingsavonden binnen ROV Eureka.
De meeste teams trainen op dinsdagavond op het Eureka veld. In de zaal wordt ook wel
getraind op een andere doordeweekse avond. Zowel de jeugd als de senioren trainen dan
in de Beverbol in Bolnes. De kangoeroetjes trainen op zaterdag zowel op het veld als in
de zaal en dan in de gemeentesportzaal aan de Palmentuin.
Tijdens de zaalcompetitie is het niet altijd mogelijk om op dezelfde tijd of avond als op het
veld te trainen. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van de zalen die wij huren.
Wij wijken dan uit naar andere tijden, dagen. Dit kan per seizoen verschillen.
Wedstrijden worden op de zaterdagdagen gespeeld:
- Kangoeroetjes spelen geen wedstrijden maar trainen alleen op zaterdag.
Bij het spelen van uitwedstrijden moeten de spelers zelf voor het vervoer zorgen. Dit
betekent bij de jeugd dat de ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor het vervoer van
de spelers heen en terug van hun uitwedstrijden.
De teamindeling en de training voor de pupillen, aspiranten, junioren en senioren worden
verzorgd door de technische commissie (TC).
Coördinator Technische zaken: Esther Terwijn
06-42602566
e.flipse@upcmail.nl
Teamindeling
De teamindeling wordt gemaakt door de technische commissie op basis van o.a. de
leeftijd. Het is mogelijk, dat iemand in een hoger of lager team wordt ingedeeld dan
noodzakelijk is omdat er niet voldoende leden zijn van deze leeftijd.
Indien er iets aan de teamindeling verandert, staat dat in het clubblad/website of
ontvangen jullie deze wijzigingen via mail.
Het team verwacht dat iedereen op tijd aanwezig is voor trainingen en
wedstrijden. Indien iemand echt niet kan spelen, meld dit dan tijdig (uiterlijk donderdag
voor de te spelen wedstrijd!) bij het wedstrijdsecretariaat. We kunnen dan een vervanger
zoeken.
Het kan ook zijn dat speler/speelster zelf wordt gevraagd om in een ander team te spelen.
Bij het wedstrijdsecretariaat kun je ook terecht met vragen over het
competitieprogramma. Zij verzorgen de publicatie in het clubblad en houden
contact met de korfbalbond.
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Wedstrijdsecretariaat aspiranten/pupillen: Dragana Pallas Fuentes
06-50616662
ws@roveureka.nl
Wedstrijdsecretariaat junioren/senioren: Kim Heijdenrijk
06-45576595
ws@roveureka.nl
Voorzitter Technische Commissie:
Wesley Eerhart
06-15523467
Technische-commissie@roveureka.nl
Spelerskaarten
Voor het spelen in de competitie is een digitale spelerskaart nodig. Dat is een
legitimatiebewijs voor de korfbalbond. De knkv heeft een app met deze digitale
spelerskaarten.
Spelerskaarten worden aangevraagd door het wedstrijdsecretariaat. Voor deze kaarten
dient er een (pas)foto van de speler gemaakt te worden.
Zonder geldige spelerskaart mag je geen competitiewedstrijden spelen!
Shirt beleid Jeugd Eureka
 Indien er sprake is van een shirtsponsor ontvang je je shirt gratis van de vereniging.
 Is dit niet het geval dan kun je je shirt kopen via de korfbalshop van ROV Eureka te
vinden via onze site www.roveureka.nl.
 Na ieder seizoen worden alle jeugdshirts die gesponsord zijn ingeleverd bij de
wedstrijdsecretaris en aan het begin van het nieuwe seizoen worden de shirts weer
herverdeeld, zodat iedereen weer een passend shirt heeft.
 Is het gesponsorde shirt van het jeugdlid te klein, dan zorgt de vereniging voor een
passend shirt.
 Wanneer het jeugdlid eerder de vereniging verlaat, levert hij/zij het gesponsorde
shirt in bij de wedstrijdsecretaris.
 Wanneer een jeugdlid een gesponsord shirt verliest bedragen de kosten € 24,00
Een broekje of rokje moet door de speler/speelster zelf aangeschaft worden evenals een
sporttas, sokken en schoenen. ROV Eureka heeft een eigen kledinglijn, hoewel niet
verplicht is deze aan te schaffen via de korfbalshop op onze site www.roveureka.nl
Op het veld raden we aan om met nopschoenen te spelen. Je hebt dan een
veel betere grip op het veld dan met gymschoenen. Vooral indien het veld nat
is, zijn gymschoenen zelfs ronduit gevaarlijk.
In de zaal wordt gespeeld met zaalschoenen. Houd er rekening mee, dat het
in veel sporthallen verboden is om met zwarte zolen te spelen.
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Evenementen / Activiteiten
Behalve korfballen worden er bij ROV Eureka nog zeer regelmatig nevenactiviteiten
georganiseerd. Daarvoor zorgt de Senioren en Junioren Activiteiten Commissie (SJAC) in
samenwerking met de verschillende teams.
Je bent van harte welkom tijdens deze activiteiten, zoals:
 Playbackshow, Halloween, Sinterklaasavond, Kerstfeest of een themafeest.
 Elk jaar wordt er een elventoernooi georganiseerd op Hemelvaartsdag.
 De kampcommissie organiseert elk jaar met Pasen een kampweekend
 De toernooicommissie organiseert jaarlijks een groots toernooi eind juni.
Bij ROV Eureka is dus veel meer te beleven dan korfbal alleen!
Activiteitencommissie: Brigitte Kapsenberg
Brigitte.kapsenberg@upcmail.nl
06-15588655
Communicatie
In de kantine hangt een prikbord, waarop je wekelijkse mededelingen vindt en
aankondigingen van activiteiten. Je vindt hier bijvoorbeeld het wedstrijdprogramma van de
jeugdteams en posters van activiteiten van de korfbalbond en van ROV Eureka.
ROV Eureka is ook te vinden op het Internet www.roveureka.nl . Op onze website vind je
naast algemene informatie ook het competitieprogramma terug . Regelmatig worden er
bovendien foto’s geplaatst van wedstrijden of nevenactiviteiten. Daarnaast is er ook een
Facebook groep die je kan volgen.
 Indien je niet wilt dat jouw foto’s, of foto’s van uw kind geplaatst worden op
bovengenoemde media. Verzoeken wij u dit door te geven aan het bestuur.
Beheer website: Ogier Schelvis
Ogierschelvis@upcmail.nl
06-50473261
Veilig sportklimaat
R.O.V. Eureka vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten.
Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie.
Wij hanteren daarom ook gedragsregels die u aan het eind van dit boekje nog eens rustig
na kan lezen.
Daarnaast heeft het bestuur van Eureka heeft besloten om ter preventie van seksuele
grens overschrijdend gedrag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te voeren.
Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van
personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen,
een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.
Een VOG geldt voor een ieder die binnen ROV Eureka met kinderen omgaat.
Ook wordt referentieonderzoek gedaan bij nieuwe kaderleden.
Binnen R.O.V. Eureka is daarnaast ook een vertrouwenscontactpersoon.
Zij is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft
met grensoverschrijdend gedrag. Zij fungeert in de anonimiteit als eerste opvang voor
leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met
een klacht of een vraag. Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor
geschikte hulp. Zij is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen .
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Vertrouwenscontactpersoon
Marion Molenaar
doudepastorie@live.nl

Kaderleden
Bij ROV Eureka is een groot aantal kaderleden actief om de vereniging draaiende te
houden. Vele handen maken immers licht werk en bovendien proberen we zoveel
mogelijk zelf te doen en te organiseren, zodat het lidmaatschap van ROV Eureka
betaalbaar blijft.
Trainers, begeleiders, bardienstmedewerkers, bestuurders en commissieleden stoppen
veel tijd in hun hobby en dat wordt door vele leden zeer gewaardeerd.
Als je zelf ook mee wilt helpen aan acties of iets mee wilt organiseren, een
team wilt begeleiden, training geven, bardiensten draaien, of in een commissie of in het
bestuur wilt zitten, neem dan contact op met het bestuur.
Je ervaring als kaderlid is meestal leerzaam en komt ook in het dagelijks
leven goed van pas. Bovendien kun je (net als tientallen andere kaderleden)
ook veel plezier beleven aan de organisatie van activiteiten binnen ROV Eureka.
Het is ook mogelijk om via Eureka diverse opleidingen te volgen die van nut kunnen zijn
voor je werkzaamheden binnen de vereniging.
Heb je hier interesse in dan kun je contact opnemen met:
Arjen Welgraven (voorzitter)
06-28197567
bestuur@roveureka.nl

Kas Tolenaar (alg.bestuurslid)
06-23169713
bestuur@roveureka.nl

Ogier Schelvis (alg.bestuurslid)
06-50473261
bestuur@roveureka.nl

Alexandra Jansen (Secretaris)
Watermolen 63
3352TD Papendrecht
06-29098119
info@roveureka.nl

Kas Tolenaar ( vrijwilligers coördinator)
06-23169713
kastolenaar@msn.com
Tot slot
Wij hopen u met dit boekje op weg te helpen binnen onze vereniging en wensen uw kind,
maar ook u als ouder een sportieve en plezierige tijd toe bij ROV Eureka.
Mocht u nog vragen hebben die niet beantwoord zijn in dit boekje dan kunt u altijd contact
opnemen met de commissieleden die genoemd zijn in dit boekje.
Tot ziens,
Namens het bestuur en alle leden van Eureka.
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Gedragsregels R.O.V.Eureka
 Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 Ik negeer de ander niet.
 Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. Als het toch gebeurd spreek ik
de pester, begeleiding of ouders hier op aan. Er over praten is geen klikken
 Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld en ik bedreig de ander niet.
 Meningsverschillen praat ik uit, ik luister hierbij naar wat de ander te zeggen heeft
 Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over
iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als
dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die
zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.
 Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt
mee binnen de vereniging.
 Ik help anderen indien nodig en als hier om gevraagd wordt.
 Na gebruik van kleedkamers en toilet zorg ik dat deze schoon en opgeruimd zijn.
Afval hoort in de prullenbak
 Ik begroet anderen bij binnenkomst bij binnenkomst en zeg gedag bij vertrek en ik
bedank de vrijwilligers die op dat moment bezig zijn voor de vereniging.
 Ik rook niet in de kantine
 Alcohol tijdens jeugdactiviteiten wordt niet verkocht. Alcohol onder de 18 wordt ook
niet verkocht.
 Op een sportieve manier aanmoedigen mag. Commentaar op de wedstrijdleiding
niet. Zowel door spelers, coaches als bezoekers.
 Indien leden / bezoekers corrigerende op- en aanmerkingen negeren, kan het
noodzakelijk zijn dat het bestuur ingrijpt en maatregelen treft.
 Van alle leden en ouders wordt verwacht dat zij medewerking verlenen aan
verenigingstaken.
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