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R.K.V.V. HSC’28 

Sportpark Harella, Herelsestraat 104, Heerle 



INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC’28 

 

Organisatie van de vereniging 

Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur en commissieleden, 

nl. bij voorkeur de voorzitters van de diverse commissies. 

De functies en de taken van de bestuursleden, staan beschreven in het beleidsplan. 

Schematisch weergegeven geeft de organisatie het volgende beeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bestuur 

Dagelijks bestuur: 
Voorzitter + Secretaris + Penningmeester 
Bestuurslid algemenezaken, accommodatiezaken en jeugdzaken 
Commissievoorzitters (6) 

Kantinebeheer 

Voorzitter 
Cie-leden 

PR/Archief 

Pers / publicaties 
website 

Sponsoring 

Voorzitter 
CIE-leden 

Jeugdcommissie 

Voorzitter 
Wedstrijd secretaris / 
techinische zaken 
Cie-leden 

Seniorencommissie 

Voorzitter 
Wedstrijdsecretaties 
/ elftzalzaken 
Cie-leden 

Accommodatiecommissi

e 

Voorzitter 
Consul 
Beheer 
accommodatie 
Beheer materiaal 
Coörd. vrijwilligers 

Activiteitencommissie 

Voorzitter 
Cie-leden 



Samenstelling bestuur 

Voorzitter Hans Trouw 06-51050502 
Secretaris Marco Heijnen 06-53186872 
Penningmeester Frank Goossens 06-10039640 

 

Bestuurslid algemene zaken Tobie Hopmans 06-16044924 
Bestuurslid accommodatie Jan van Etten 06-52051035 
Bestuurslid jeugdzaken Rob Janssen 06-22229296 

 

Voorzitter seniorencommissie   
Voorzitter jeugdcommissie Rob Janssen 06-22229296 
Voorzitter activiteitencommissie Tobie Hopmans 06-16044924 
Voorzitter kantinecommissie Marco Heijnen 06-53186872 
Voorzitter accommodatiecommissie Jan van Etten 06-52051035 
Voorzitter sponsorcommissie Marco Hermans 06-55861596 

 

Overige functionarissen 

Secretariaat jeugd/senioren Tobie Hopmans 06-22229296 
Wedstrijdsecretaris jeugd/senioren Tobie Hopmans 06-22229296 
Consul Jan van Etten 06-52051035 
Sportpark Jan van Etten 06-52051035 
Kantine Marco Heijnen 06-53186872 
Kantine Anouk Bogers 09-12317615 
Ledenadministratie Marco Heijnen 06-53186872 

 

E-mailadres info@hsc28.nl 
Website www.hsc28.nl 

 

De accommodatie 

De accommodatie van HSC’28 ligt aan de 
Herelsestraat en heet sportpark “Harella”. 
Zoals de plattegrond weergeeft zijn er 2 
officiële speelvelden, waarvan 1 veld 
hoofdveld is, wat rondom is voorzien van 
reclameborden. Het 2e veld is een 
wedstrijd/trainingsveld. Daarbij is er nog 
een oefenhoek wat tevens gebruikt wordt 
als mini-pupillen veld. 
De accommodatie vna HSC’28 bestaat 
verder uit een kantine, 6 kleedkamer met 
douches en toiletten, twee kleedkamers 
voor de scheidsrechters, een 
bestuurskamer, een keuken en diverse 
materiaal-opslagplaatsen. 
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Lidmaatschap HSC’28 

Vanaf 5-jarige leeftijd kan men toetreden tot de vereniging als jeugdlid, dat men blijft tot zijn 18e 

jaar. De leeftijd op 1 januari van het betreffende jaar geldt. 

Als lid start je op je 5e jaar bij de minipupillen en speel je nog geen officiële competitiewedstrijden. In 

de officiële competitie doe je mee zodra 6 jaar bent, dan speel je tot en met je 8e jaar in de JO9. 

Hieronder in de tabel is de leeftijdsverdeling te zien: 

GEBOORTEJAAR CATEGORIE SPELVORM 

2016, 2015 EN 2014 JO9 6x6 
2013 EN 2012 JO11 8x8 
2011 EN 2010 JO13 11x11 
2009 EN 2008 JO15 11x11 
2007 EN 2006 JO17 11x11 
2005 EN 2004 JO19 11x11 

 

De leeftijd op  31 december bepaalt de overstap naar een volgende groep en het is de 

jeugdcommissie die beslist in welk team je speelt. 

Je mag 4x vrijblijvend mee komen trainen; daarna besluit je om lid te worden. Hierover neem je 

contact op met de ledenadministratie, Marco Heijnen, om te weten bij welke groep en op welke 

tijden je kunt komen trainen. 

Door inlevering van een ingevuld aanmeldingsformulier bij Marco Heijnen gaat het lidmaatschap in. 

Vanaf het moment dat je bent ingeschreven als lid, ontvang je een nota van de penningmeester 

(automatisch incasso). 

 

Voor het seizoen 2022 – 2023 gelden de volgende contributiebedragen: 

Spelende leden: 

 Incasso Contant 

Senioren €175,- €195,- 

Jeugd €115,- €125,- 

Pupillen €100,- €110,- 

Minipupillen €65,-  

Minipupillen (training) €40,-  

 

Overige leden: 

 Incasso Contant 

Verenigingsfunctie €25,- Vrijwillige bijdrage 

Niet spelende leden €25,- €25,- 

Donateurs €25,- €25,- 

 

  



Als je in de loop van het seizoen lid wordt stellen we de hoogte van de contributie vast aan de hand 

van het aantal resterende maanden van dit seizoen. Het seizoen loopt van augustus tot en met juli. 

Wanneer je verhuist, vragen we je dit direct te melden bij de ledenadministratie (Marco Heijnen). 

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren. Bij opzegging gedurende het 

seizoen, blijft de contributie voor het lopende seizoen verschuldigd. 

 

Kleding 

Het wedstrijdshirt van HSC’28 is rood-zwart van kleur met zwarte broeken. De aankoop van het shirt 

geschiedt via de sponsorcommissie. Els team is op dit moment voorzien van gesponsorde shirts. 

Soms wordt ook andere kleding gesponsord, maar dit is afhankelijk van het team waarbij je speelt. 

Vraag dus van te voren na wat je aan moet schaffen. 

Voetbalsokken (rood met zwarte strepen), voetbalbroekje (zwart), scheenbeschermers en 

voetbalschoenen kun je kopen in de webshop van HSC’28. Die is te vinden via deze link. 

Voor de veiligheid van jezelf en medespelers mogen voetbalschoenen geen metalen voetbalnoppen 

hebben. Het is verplicht om tijdens trainingen en wedstrijden scheenbeschermers te dragen. 

Het is aanbevolen om tijdens de training en warming-up een trainingspak te dragen. In verband met 

hygiëne raden we ook badslippers tijdens het douchen aan. 

Er zijn ook trainingspakken en voetbaltassen, met het HSC’28-logo, te koop. Deze zijn ook te 

verkrijgen via de webshop. 

Tijdens de wedstrijden en trainingen mag je geen sieraden of horloges dragen. 

 

Wedstrijden 

De wedstrijdindeling wordt geregeld door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) die een 

lijst opstelt welk team waar, wanneer en tegen welke tegenstander voetbalt.  

Er wordt iedere week gevoetbald; de jeugd op zaterdag en de senioren op zondag. Tijdens de rust 

wordt er voor drinken gezorgd door de thuisspelende club. 

Sportiviteit is heel belangrijk. Net zoals bij het betaalde voetbal wordt voorafgaand het begin van een 

wedstrijd de hand geschud en succes gewenst. Na de wedstrijd bedanken we elkaar. 

Je moet ongeveer één uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn, maar dit verschilt per team 

en de plaats van de wedstijd. 

Het is verplicht om je af te melden bij de leider of trainer van je team als je niet kunt komen. 

Algehele afgelasting van de wedstrijden, georganiseerd door de KNVB, is te vinden op teletekst, 

pagina 603, District Zuid 1. Bij een afgelasting door de vereniging stelt de leider van het 

desbetreffende team de spelers op de hoogte. 

https://hsc28.teamshop.club/
https://hsc28.teamshop.club/

