Informatie voor nieuwe junior leden:



























Aanmelding van een nieuw junior lid kan door een email te sturen aan
junioren@rtvdeleeuwen.nl
Bij aanmelding vragen wij een nieuw junior lid om eerst drie weken proef te draaien. Dit mag
gratis. Pas hierna bieden we het lidmaatschap aan. In deze drie weken kunt u als ouder
ontdekken of uw kind mountainbiken leuk gaat vinden en kunnen wij beoordelen of uw kind
het ook écht graag wil.
Tijdens deze proefperiode mag uw kind gratis gebruik maken van één van onze leenmountainbikes inclusief helm. Uiteraard mag hij/zij ook zijn eigen mountainbike meenemen
als hij die al heeft.
Na drie weken weten ouders best wel of het wat gaat worden of niet. Meestal schaffen
ouders vanaf dat moment een 2e hands fiets aan die later bijna altijd weer vervangen wordt
door een nieuwe.
Kinderen vinden mountainbiken meestal erg leuk. Zeker op de speelse manier waarop wij ze
begeleiden en waarop wij ze leren schakelen, klimmen en afdalen.
Na zo’n twee maanden lidmaatschap krijgt een junior lid gratis een volledig tenue in
bruikleen dat altijd gedragen wordt tijdens de training. Bij opzegging moet dat weer retour
naar de vereniging. Tot die tijd volstaat een trainingspak, sportbroek en t-shirt.
Een helm is verplicht. Op de fiets en in ons tenue draagt uw kind ’n helm. Dit geldt overigens
voor alle leden van RTV. Na de bruikleen periode wordt deze helm door de ouders
aangeschaft.
We trainen om de twee weken op ons eigen terrein aan de Zijveld in Beneden-Leeuwen (bij
het viaduct over de Maas en Waalweg), meestal op vrijdagavond. De andere week trainen
we op zaterdagmiddag op een mooi parcours elders. Dit laatste doen we om de kinderen
wat meer uitdaging te geven in klimmen, afdalen, routes volgen, enzovoort. De meeste
kinderen vinden dit laatste het leukst.
Informatie over de training agenda is te vinden op onze website bij de junioren pagina.
Actuele informatie delen we met alle ouders via een whats-app groep.
Ouders moeten het kind halen en brengen als we naar een locatie elders gaan.
We hebben een vast team van 5 begeleiders die vaak ook nog eens bijgestaan worden door
andere leden van de club. Met name in het bos kan je maximaal 4 a 5 kinderen bij één
begeleider plaatsen om het overzicht te behouden. En omdat we nu 35 junior leden hebben
doen we regelmatig een oproep bij de andere leden om bij te springen.
Ook ouders mogen meefietsen in het bos en eventueel mede-begeleiden. Hoeft niet, maar
mag wel. Ook zij geven het juiste voorbeeld door een helm te dragen.
We fietsen nooit op de openbare weg want dat is te gevaarlijk.
Voor hele jonge leden hebben we trackers beschikbaar. Die stoppen we in de rugzak van een
kind zodat we deze in het bos nooit kwijtraken en altijd op kunnen sporen via een mobiele
telefoon.
Ook ouders mogen meefietsen in het bos en eventueel mede-begeleiden. Hoeft niet, maar
mag wel. Ook zij geven het juiste voorbeeld door een helm te dragen.
Contributie kost 25 euro per jaar. Tenue is gratis, evenals andere voorzieningen. Dit kunnen
we zo goedkoop houden door een aantal prettige sponsors.
Eens per jaar in mei/juni gaan we een weekend op kamp met alle kinderen. Er wordt
hiervoor een eigen bijdrage gevraagd. Dan gaan we lekker lol maken en lekker fietsen op
hele mooie locaties. Alles mag, we slapen weinig en hebben vooral veel lol. Qua begeleiding
gaan er dan zowel mannen als vrouwen van de club mee. Alles wordt dan verzorgd voor de
kinderen. Ze mogen dan ook geen eigen geld en/of eten drinken meenemen. Ook hier weer
dankzij sponsors. Ouders mogen hier overigens niet mee!



Het seizoen is van maart tot en met oktober. In de zomervakantie liggen we tijdens de
schoolvakantie.

Tot zover. Bij vragen…. Stuur even een berichtje aan junioren@rtvdeleeuwen.nl

