ALV verplaatst naar donderdag 17 mei 2018
De ALV wordt verplaatst van 6 april naar 17 mei 20:00. Er is in de afgelopen 1 ½ jaar veel gebeurd
rondom bestuur; het eerste team; de vereniging en de organisatie. Op de komende ALV willen we
daar uitgebreid bij stilstaan maar ook vooruit kijken. De laatste maanden heeft zich een aantal
mensen gemeld, met als doel het bestuur te versterken. Het bestuur is hier blij mee. Om een en
ander goed te laten verlopen, heeft het bestuur gemeend meer tijd te nemen voor de voorbereiding
van de ALV. Onze excuses voor de late informatie hierover.
Mededeling van de secretaris:
Op 22 februari heb ik helaas onze voorzitter Niek Valk meegedeeld dat ik met mijn werkzaamheden
voor CasRC stop. Ik vind mijzelf niet de juiste bestuurder meer om de kerntaken van secretaris
adequaat te verzorgen. Vooral het gebrek aan goede communicatie, het langs elkaar heen werken,
en het gebrek aan goede samenwerking en het vastleggen van afspraken binnen de vereniging heb ik
naar mijn mening onvoldoende kunnen verbeteren. Ik dank iedereen met wie ik de afgelopen jaren
heb gewerkt en wens het bestuur en de leden veel wijsheid om de vereniging CasRC
toekomstbestendig te houden.
Hans van Balgooi
Van 4-7 april komt Vlaanderen U18 naar Castricum! Het nog niet definitieve programma:
Woensdag 4 april aankomst Vlaanderen in de middag. s' Avonds een wedstrijd om 19:30 uur tegen
Nederland U17.
Donderdag 5 april trainingsdag voor Vlaanderen bij CasRC. Training in ochtend en middag
Vrijdag 6 april trainingsdag voor Vlaanderen bij CasRC. Training in ochtend en middag.
Zaterdag 7 april nog niet ingevuld en moet in overleg met Vlaanderen. "Helaas" is er competitie en is
dus een oefenwedstrijd niet mogelijk. Mogelijk wordt er op vrijdag nog een oefenwedstrijd (met
gecontroleerd contact) of een gezamenlijke training met Vlaanderen en de colts georganiseerd.
Oranje U18
Op 7 april reist het team Jong Oranje U18 onder leiding van Tijmen Vader af naar Bretagne in
Frankrijk om te strijden om de EK U18 Trophy, waarbij het doel is om met de winst naar huis te
komen en hiermee te promoveren naar de Championship. In voorbereiding is er door een groep van
45 spelers de afgelopen twee jaar intensief getraind. Naast de vele trainingsmomenten heeft het
team de afgelopen periode ook een aantal wedstrijden gespeeld met mooie resultaten tegen o.a
Tsjechië (75-0) en België (26-15). Tijdens het EK treft Nederland U18 als eerste Polen in de
kwartfinale op 8 april, de volgende wedstrijden worden op 11 en 14 april gespeeld. De technische
staf kijkt terug op een goede voorbereiding en denkt dat het in april helemaal klaar is om te
presteren op het EK. Deze groep is zeer talentvol en het afgelopen jaar een sterk team geworden die
het elke tegenstander lastig kan maken. Maar liefst 4 CasRC spelers werden geselecteerd voor Oranje
U18: Dale Zonneveld, Dirk Wierenga, Daily Limmen en Jort Doornenbal; en ook oud Cas speler Dave
Koelman werd geselecteerd.

Veiling
Op 14 april om 19.30 houden we de CASRC veiling in ons clubhuis. Alle rugbyers, familie en vrienden
zijn van harte welkom. Schrijf je in op casrcveiling.nl en ontvang deze avond een gratis consumptie.

ALV op 17 mei 20.00 uur.
Naast de bekende onderwerpen (uitnodiging volgt) willen we ook een aantal niet zo gebruikelijke
onderwerpen ter sprake brengen. Het betreft het roken/ alcohol en hondenbeleid.
Roken
We proberen in Nederland op weg te gaan naar een rookvrije generatie. Wij zijn als bestuur niet
tegen roken, maar we willen onze kinderen het goede voorbeeld geven en ze beschermen. Iedereen
wil dat kinderen kunnen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Daar hoort ook een
rookvrije club bij. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het zien roken van anderen, kinderen aanzet om
later zelf te gaan roken. Kinderen kopiëren namelijk gedrag van anderen. Hoewel gelukkig bijna geen
enkel kind jonger dan 12 jaar rookt, is het wel belangrijk dat ze een gezonde sociale norm leren. Een
rookvrije omgeving maakt kinderen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken. Een fors aantal
sportverenigingen is al rookvrij.
Alcohol
Alcohol op het veld is niet toegestaan; toch zien we dat binnen de lijnen wordt gedronken. We willen
afspreken dat dit in de toekomst niet meer gebeurt en willen er ook op handhaven
Honden
Honden zijn officieel niet toegestaan op sportpark Wouterland. Tot nu toe wordt het bij ons op de
club gedoogd indien de honden zijn aangelijnd.
We gaan graag in overleg om te horen wat onze leden hier van vinden, daarna zullen we ons als
bestuur beraden en een besluit nemen

VOG -Verklaring omtrent gedrag
Vanaf volgend seizoen zullen we de verklaring omtrent gedrag (VOG) introduceren voor vrijwilligers
die verbonden zijn aan onze club.
Waarom een VOG?
Elke vrijwilliger die werkt met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking kan een
gratis VOG krijgen. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets
heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel
van het preventie- en integriteitbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. Door het actief voeren van
een dergelijk beleid zijn kinderen en mensen met een verstandelijke beperking echt in veilige handen
Het stappenplan:
 De gratis VOG is alleen digitaal te verkrijgen. De Castricumse Rugbyclub zet de aanvraag voor
de vrijwilliger klaar.
 De vrijwilliger ontvangt deze aanvraag per mail met een unieke inlogcode en een korte
instructie.
 Om de aanvraag in te dienen, dient de vrijwilliger in te loggen met de eigen DIGID en de
aangeleverde unieke inlogcode.
 De aanvraag wordt uiterlijk binnen 8 weken beantwoord, gebruikelijk is een wachttijd tussen
twee en vier weken.
 Zodra de vrijwilliger de VOG thuis heeft ontvangen, dient hij/zij deze in te leveren bij de
vertrouwenspersoon, Ed Willems
Middels de nieuwsbrief zult u op de hoogte worden gehouden over de vorderingen van de invoering
VOG op onze club.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u terecht op:
www.gratisvog.nl
https://www.justis.nl/producten/vog/
www.digid.nl

AED
Het AED apparaat is recent weer volledig gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur heeft een
ervaren reanimatie trainer bereid gevonden een uitleg hierover te geven. Indien er voldoende
belangstelling is, gaan we één of meer avonden verzorgen. Meld je aan bij secretaris@casrc.nl dan
krijg je nader bericht

Op de eerste nieuwsbrief kregen we positieve reacties maar nog geen berichten om te plaatsen. Dus
nogmaals de vraag: als iemand tijd, zin en een beetje talent heeft om deze nieuwsbrief tot een
succes te maken? Meld je aan bij freekick@casrc.nl en aarzel niet om zelf lezenswaardige berichten
over onze vereniging in te sturen naar redactie@casrc.nl

