Soort Sponsor : Talenten Adoptie Plan (TAP) PARTICULIER

Naam speler:
Team: RBC JO…..

Naam sponsor:

Email :

Telefoonnummer :

Mobielnummer :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Bedrag : € 50,-

Dit formulier kunt u e-mailen naar: secretaris@rbcvoetbal.nl

De privacy policy van RBC vindt u op http://www.rbcvoetbal.nl/algemeen/privacy-policy.

WAARIN ONDERSCHEIDT ZICH DE RBC VOETBAL ACADEMIE?
Missie: RBC wil West-Brabant en Roosendaal in het bijzonder weer op de voetbalkaart
zetten en jeugdspelers de kans bieden om een goede voetbalopleiding te kunnen volgen in
combinatie met hun schoolopleiding.
Visie: RBC leidt haar jeugdspelers op voor het eerste elftal; steunt haar jeugdspelers om het
maximale uit zichzelf te halen.
Doelstellingen: elke speler zijn eigen plafond laten halen; het 1e elftal bestaat voor minimaal
60% uit zelf opgeleide spelers; alle teams dienen uiteindelijk op divisieniveau uit te komen.
Kernwaarden: passie; plezier; leergierig; intrinsieke motivatie; discipline; betrokken; respect;
omgaan met kritiek; reëel zelfbeeld; sportief.





















door de KNVB gecertificeerd als Regionale Jeugdopleiding, als enige amateurclub
onder de grote rivieren
1 van de 12 officiële partners van de Feyenoord Academy
samenwerking met Topsport Talentschool ’t Rijks in Bergen op Zoom, waardoor
spelers overdag onder schooltijd extra kunnen trainen en bepaalde faciliteiten krijgen
school en voetbal combineren
studiebegeleiding vanaf groep 7 basisschool (voor Belgische spelers vanaf groep 5)
door ervaren leerkrachten werkzaam op basisscholen en in het voortgezet onderwijs
beoordelings- en ontwikkelgesprekken met elke speler
intensieve samenwerking met Orthomedic, waardoor spelers 7 dagen per week
behandeld kunnen worden
diëtiste beschikbaar voor adviezen
ouderraad met vertegenwoordigers vanuit elk team
onafhankelijke vertrouwenspersoon voor ouders en spelers
bij ieder team een gediplomeerde trainer of een trainer met een ruime ervaring
alle teams trainen 3 keer per week
aparte keeperstrainingen voor alle keepers; loop- en coördinatietraining 1x per week
voor spelers van de onderbouw
video interactie begeleiding
digitaal speler volgsysteem
trainen en wedstrijden spelen in een echt stadion
kans om op te vallen voor scouts van Feyenoord, KNVB, PSV, NAC en Willem II
deelname aan interessante toernooien, ook in het buitenland
ieder seizoen een infogids van de RBC Voetbal Academie
uniek TAP-sponsorsysteem: Talenten Adoptie

