HANDBOEK MSV
DE BETROKKEN SPARTAAN
2O22-2O23
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VOORWOORD
Beste ouder/verzorger,
Naar aanvang van het nieuwe seizoen is er een overzichtelijk handboek opgesteld
met alle gegevens die betrekking hebben op de Maatschappelijke sportvereniging
“De Betrokken Spartaan”.
In dit handboek worden punten benoemd met betrekking tot het inschrijven van
uw kind, contactpersonen MSV, locatie sportpark en informatie/voorwaarden m.b.t
betaling/kleding toegelicht.
Neem dit handboek dan ook als rode draad voor het nieuwe seizoen om
onduidelijkheden te voorkomen en het voor u zelf zo gemakkelijk mogelijk te
maken.
Als Maatschappelijke sportvereniging waarderen wij de betrokkenheid van ouders
en verzorgers en kijken erg uit naar het nieuwe seizoen.
De Betrokken Spartaan wenst u en uw kind een sportief seizoen toe op het
sportcomplex Vreelust!
Michael Marinus
Maatschappelijk manager de Betrokken Spartaan
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INSCHRIJVEN MSV DE BETROKKEN SPARTAAN
Uw kind inschrijven bij MSV De Betrokken Spartaan? Dat kan!
Dit is mogelijk via de website: www.sparta-rotterdam.nl/maatschappelijk
In dit handboek vindt u op pagina 6 de stappen voor het inschrijven van uw
kind.

GEGEVENS SPORTCOMPLEX VREELUST (LOCATIE VERENIGING)
Het sportcomplex van MSV De Betrokken Spartaan waar alle trainingen en
wedstrijden van komend seizoen zullen plaatsvinden bevindt zich op:
Sportpark Vreelust

Spaanseweg 3
3028 HW Rotterdam
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Op de bovenstaande kaart ziet u de ligging van Sportcomplex Vreelust.
Sportcomplex Vreelust is bereikbaar met het openbaar vervoer en indien u
uw auto wilt parkeren is dit mogelijk op de Spaanseweg.
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ORGANISATIE/CONTACTPERSONEN
Coördinator teams bovenbouw Dennis de Jesus
Coördinator teams onderbouw Cock den Haan
Ledenadministratie

Secretariaat Betrokken Spartaan

Wedstrijdzaken en KNVB

Jaap Sneep

Hoofd opleiding selectieteams Dennis de Jesus
Verder zijn er per team een contactouder en teammanager aangesteld.
Die gegevens zijn bij de coördinator bekend.
Contactenlijst:
Contactpersoon

Email

Telefoonnummer

De Betrokken Spartaan

secretariaatdbs@sparta- Graag
rotterdam.nl
mail

Cock den Haan

haan4237@planet.nl

06 42 09 19 47

Jaap Sneep

j.sneep@spartarotterdam.nl

Graag
mail
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contact

contact

per

per

PROCEDURE INSCHRIJVEN
In dit hoofdstuk wordt de inschrijfprocedure via de website stapsgewijs
beschreven. Per stap wordt duidelijk beschreven wat de stappen zijn die u
moet ondernemen. Lees dit goed door zodat de inschrijving goed terecht
komt.
1. Om uw kind in te schrijven bij MSV De Betrokken Spartaan dient u naar de
website: www.sparta-rotterdam.nl/maatschappelijk te gaan. Als u dit in uw
zoekbalk heeft ingetoetst komt u op deze pagina.
2. Indien op deze pagina begeeft u uw muis naar de rechter zwarte balk en
drukt u op het kopje “MSV DBS” vanuit dit kopje begeeft zich een nieuwe balk
met daarin de kop “Procedure in-en uitschrijvingen” KLIK HIEROP.

Zodra u de bovenstaande stappen heeft gevolgd komt u op de pagina “Procedure
in-en uitschrijvingen”.
Op deze pagina treft u bij nummer 1 een groot groen logo met de tekst “KLIK HIER
VOOR DE ALGEMENE VOORWAARDEN”.
Hierin vind u o.a. de kosten voor contributie en kledingpakketten, contact
personen. LEES DIT GOED DOOR!
Vervolgens klikt u op de groene button “KLIK HIER VOOR INSCHRIJVING”.
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4. Ten slotte begeeft u zich op de pagina van het inschrijfformulier. Vul dit zo
compleet mogelijk in en druk hierna op de knop “Verzenden”. Na dat u dit heeft
gedaan gaat De Betrokken Spartaan met uw inschrijving aan de slag.

U krijg automatisch bericht of uw inschrijving is goedgekeurd.
Het kan zijn dat teams teveel spelers hebben en er geen plaats meer is, we kunnen
uw kind dan wel op een reservelijst plaatsen maar dit gaat altijd in overleg!
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PROCEDURE CONTRIBUTIE EN KLEDINGPAKKET
CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt € 280,00 per seizoen en deze kan op de volgende
wijze worden voldaan:
- bedrag in 2 termijnen:
1e termijn van € 150,00 uiterlijk 1 augustus 2022
2e termijn van € 130,00 uiterlijk 31 januari 2023
Betaling is alleen mogelijk via bankoverschrijving:
NL 27 INGB 000 56 75 004 onder vermelding van Stichting de Betrokken
Spartaan.
Graag de juiste naam van de SPELER vermelden bij betaling + jaar seizoen.
Zonder tijdige contributie betaling worden de spelers niet vrijgegeven in het KNVB
Sportlink programma en is het niet mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden.
- Indien u denkt in aanmerking te komen voor een vergoeding via het
JeugdSporfonds dient u zelf de aanvraag te doen op:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
Het bewijs van aanvraag dient uiterlijk 1 september 2022 bij de organisatie binnen
te zijn anders bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling.

KLEDINGPAKKET
De prijs van het Sparta kledingpakket bedraagt dit seizoen € 265,00.
Pasformulier om kleding aan te kunnen schaffen kunt u pas inleveren na
ontvangst van de aanbetaling of overleggen van het bewijs van goedkeuring van
de aanvraag Jeugdsportfonds. Zonder pasformulier met originele stempel kan er
geen kleding worden aangeschaft. (Het is verboden het pasformulier te kopiëren
voor derden)
Voorbeeld van het pasformulier : (let op deze is niet gelding maar dienst als
voorbeeld. Zodra de eerste betaling is ontvangen ontvangt u een geldig
pasformulier van de coördinator.
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Pasformulier kledingpakket Overige teams Betrokken Spartaan 2022 - 2023
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TRAININGSTIJDEN
Nader te bepalen!
(Extra trainingen voetbalschool op zondag. Meldt u hiervoor aan op de site.)

Eerste training voor bovenbouw 24 augustus en onderbouw 25 augustus
Aankleden voor aanvang van training\wedstrijd gebeurd THUIS.
Na afloop van de training/wedstrijd wordt er ook THUIS gedoucht.
Inschrijven uitsluitend via de website:
https://www.sparta-rotterdam.nl/maatschappelijk/msv/procedure-en-uitschrijven/
Ook voor vragen over het Jeugdsportfonds kunt u hier terecht.
Afmeldprocedure
Indien u uw kind wilt afmelden voor de training en/of wedstrijd dient u zich 24 uur
van tevoren af te melden bij de teamouder via de team-WhatsApp groep. De rest
wordt niet geaccepteerd.
In speciale gevallen neem dan contact op met de teamouder of teamleider van
het team waar uw kind in speelt.
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GEDRAGSREGELS MSV DE BETROKKEN SPARTAAN

Op dit complex spelen meerdere verenigingen hun wedstrijden,
waardoor soms drukte kan ontstaan.
Hierdoor kan het voorkomen dat er meerdere teams in een kleedkamer
komen te zitten. Wij vragen u vriendelijk om hier begrip voor te hebben
en hier van te voren rekening mee te houden.
De spelers kunnen zich het beste ontwikkelen binnen een positieve
omgeving. Daarom respecteren wij een aantal regels:











Iedereen is welkom
Samen zorgen we voor een positieve sfeer
Neem tijdens de wedstrijd plaats achter de hekken
U mag het veld niet betreden
Ga zorgvuldig om met de accommodatie en materialen
Respecteer de tegenstanders & scheidsrechters
Er wordt niet gescholden of gevloekt
Er wordt niet gediscrimineerd
Wij spreken elkaar aan op elkaars gedrag
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers

WIJ WENSEN U EEN SPORTIEF
SEIZOEN!
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BETREFT:
TOESTEMMING VOOR
HET MAKEN VAN FOTO’S EN VIDEO’S
Rotterdam, juni 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Tijdens verschillende activiteiten binnen MSV De Betrokken Spartaan, zoals wedstrijden,
trainingen, clinics en teambuildingsactiviteiten worden foto’s en video’s gemaakt voor educatieve,
promotionele en commerciële doeleinden. Ook uw kind kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met de foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor spelers er
schade van kunnen ondervinden. Met deze brief vragen we uw toestemming voor het maken en gebruiken
van beeldmateriaal van uw zoon, zodat deze niet ongewenst gepubliceerd worden of op een van onze
sociaal media kanalen verschijnt.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het is
altijd mogelijk om terug te komen op de door u gegeven toestemming. Voor eventuele vragen kunt u terecht
bij de begeleidingsstaf van het team.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Namens Stichting De Betrokken Spartaan
Michael Marinus
Maatschappelijk Manager

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van:
……………………………………………………………………………………………………………..
Team: ……………
O
O

dat foto’s en video’s door Sparta Rotterdam gebruikt mogen worden.
dat foto’s en video’s door Sparta Rotterdam niet gebruikt mogen worden.

Datum: ..............................................................................
Naam ouder/verzorger: ..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger: ..............................................................................
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INDELING TEAMS SEIZOEN 2O22-2O23
Indeling wordt eind JULI bekend gemaakt voor alle leden.

CONTACT
De Betrokken Spartaan
Spartapark - Noord 1
3027VW Rotterdam
SecretariaatDebetrokkenspartaan@sparta-rotterdam.nl
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