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Actueel – Korfbal 

KNKV corona update – 16 maart 21:00 uur 

Maandagavond 16 maart om 21:00 uur heeft het KNKV een corona update geplaatst m.b.t. de korfbalcompetities. 
Het bericht heeft het over drie groepen korfballers, en hieronder even de groepen en welke teams daar bij KV 
Wageningen onder vallen:  
- Breedtekorfbal (S9 en alle jeugd behalve A1 t/m A3, B1, C1, D1)  
- Wedstrijdkorfbal (S2 t/m S8, A1 t/m A3, B1, C1, D1) 
- Topkorfbal (S1, A1) 

 

Bericht van KNKV, 16 maart 2020, 21:00 uur 

Het KNKV heeft kennisgenomen van de additionele maatregelen, die het kabinet 15 maart heeft afgekondigd in de 
strijd tegen het coronavirus. Het huidige pakket aan kabinetsmaatregelen - ook gelet op de toespraak van premier 
Rutte van 16 maart - heeft voor dit moment de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen: 

Geen KNKV-finales en -evenementen op 4 en 5 april 

Door de meest recente kabinetsmaatregelen kunnen de Korfbal Leaguefinale in Rotterdam Ahoy (4 april) en de 
Dameskorfbal Zaalfinale in Eindhoven (5 april) geen doorgang vinden op de oorspronkelijke datum. Ditzelfde geldt 
voor het Korfbalcongres, dat voorafgaand aan de Korfbal Leaguefinale gepland stond. Het KNKV onderzoekt of de 
wedstrijden en/of evenementen op een later moment alsnog georganiseerd kunnen worden. Over de specifieke 
afwikkeling (lees: zaalcompetitie) van de Cashback World Korfbal League, de Hoofdklasse, de Hoofdklasse A-
jeugd, de Dames Topklasse én de bijbehorende evenementen neemt het KNKV uiterlijk maandag 6 april 

aanstaande een besluit of op een eerder moment als de situatie daarom vraagt. 

Wedstrijdkorfbal (zaal) 
Alle nog geplande wedstrijden in het wedstrijdkorfbal worden afgelast. Over de afwikkeling van de zaalcompetitie 
in het wedstrijdkorfbal - dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling  - neemt het KNKV uiterlijk vrijdag 
20 maart een besluit. 

Breedtekorfbal (zaal) 
Als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft het KNKV besloten alle nog geplande duels in de zaalcompetitie van 
het breedtekorfbal – inclusief de duels die na 6 april gepland stonden – af te gelasten. Met inachtneming van de 

huidige reglementen heeft het bondsbestuur besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als 

niet gespeeld te beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, zodat 
dit hierop officieel ook geen invloed heeft. Voor de indelingen voor de zaalcompetitie 2020/2021 zijn de gevolgen 
minimaal, omdat het breedtekorfbal al enige jaren op basis van sterkte wordt ingedeeld.  

Veldcompetitie 
Het KNKV heeft besloten alle duels in de (voorjaars-)veldcompetitie tot en met donderdag 16 april af te gelasten. 

Uiterlijk maandag 6 april aanstaande komt het KNKV met een besluit over de volledige veldcompetitie of op een 
eerder moment als de situatie daarom vraagt. De voorbereidingen van de programmering van de veldcompetitie 
gaan vooralsnog in aangepaste vorm door. Hierover komt KNKV in de komende dagen met nadere informatie. 

Veel gestelde vragen en antwoorden 

Het KNKV ontvangt momenteel logischerwijs enorm veel vragen en het lukt ons niet om iedereen persoonlijk 
antwoord te geven. Hiervoor vragen wij begrip van de betrokken verenigingen, korfballers en fans. Zodra er over 
de genoemde zaken meer duidelijkheid is, zal het KNKV voorzien in antwoorden op de meest gestelde vragen. 

‘Met z’n allen het beste ervan maken’ 

KNKV-voorzitter Rob Meijer: “Dit is voor iedereen een vervelende situatie, waar we met z’n allen het beste van 

moeten maken. We zijn ervan overtuigd dat de maatregelen die we nu voor de competities treffen, leiden tot de in 
deze situatie best mogelijke scenario’s. We doen er als KNKV alles aan om onze verenigingen en leden zo goed 
mogelijk bij te staan en wensen iedereen veel sterkte bij de gezamenlijke strijd tegen het coronavirus.” 

Deze tekst en alle updates vanuit KNKV lees je hier https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates 

Jeugd TC verwelkomt twee nieuwe coördinatoren (herhaling) 

Roelie van Silfhout geeft na heel veel jaren TC lid het stokje over aan Stefan Wobbes. Stefan is speler van KV 
Wageningen 7 en coach van de A4. Hij zal de rol van B coördinator op zich nemen. 

Lisanne van Veldhuizen draagt haar taak van D coördinator over aan Amanda van Holland. Amanda speelt op dit 
moment in KV Wageningen 3 en is diverse jaren coach geweest van verschillende jeugdteams. Jeugd leden zullen 
haar ook kennen van de kampleiding. Tevens zal Amanda de coördinatie van de Kangoeroes op zich nemen.  

Roelie en Lisanne bedankt voor jullie inzet voor onze jeugdafdeling. Stefan en Amanda welkom en veel succes. 

16 maart 2020 

Nr. 31 

https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates
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De vacature voor coördinator A is nog niet ingevuld. We brengen ‘m nog graag even weer onder jullie aandacht. 
Wie komt ons helpen bij het "aansturen" van onze mooie jeugdafdeling?  Een beschrijving van de taken van een 
coördinator Jeugd TC vinden jullie achterin deze weekbrief en op onze website 

Namens de Jeugd TC, Arjen van Dee (JeugdTC@kvwageningen.nl)  

Wedstrijdinformatie competitie -> zie verderop 

Wedstrijdverslagen– Korfbal  

Verslagen – doelpunten – foto’s online 

• Elke week Wageningen 1 op korfbal.nl:Wat gebeurde er in de Hoofdklasse  

• Elke week Wageningen A1 op korfbal.nl: Wat gebeurde er in de Hoofdklasse 
• Wageningen ?: Stuur je verslag in naar weekbrief@kvwageningen.nl, en we plaatsen het op de website 

Actueel – Algemeen 

Elke week een weekbrief – voorlopig wel 

Voorlopig blijven we elke week een weekbrief rondsturen. Het nieuws zal zich, zoals deze week ook blijkt, 
beperken tot nieuws rond het coronavirus in relatie tot het korfballen. Berichten over activiteiten in de nabije 
toekomst en verdere toekomst laten we voorlopig gewoon staan.  

Coronavirus (update) 

Afgelopen woensdag schreven we hier dat alle wedstrijden van Brabantse teams kwamen te vervallen. Inmiddels 
ligt heel sportend Nederland stil, gaan de kinderen niet meer naar school en werken veel mensen vanuit huis. 
Niemand weet hoe lang dit alles gaat duren, en dat na 6 april alles weer normaal zal zijn is een illusie. Zeker na de 

de toespraak van Rutte van gisteravond.  

Voor KV Wageningen geldt dat sportcomplex Het Binnenveld is gesloten. Nadat er vrijdag nog door schoolkinderen 
was gegymd (zij huren immers van de gemeente), is nu de scholen zijn gesloten het hele Binnenveld tot stilstand 
gekomen. Noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden vinden plaats, en dat gebeurt door een beperkte groep 

mensen.  

Maandagavond heeft het KNKV een update geplaatst m.b.t. het vervolg van de zaalcompetitie en de 
veldcompetitie. Dat bericht is in zijn geheel te lezen bovenin de weekbrief onder “Korfbal – Actueel”. 

Op de social media inmiddels allerhande initiatieven om te zorgen dat iedereen in beweging kan blijven en zelfs 
aan zijn of haar korfbalskills kan werken. Zo is er de korfonachallenge van NLKorfbal en Het Grote Korfbalboek. 
Elke dag een nieuwe challenge, en deze vind je op het Youtube kanaal van Het Grote Korfbalboek.  

Is er nieuws te melden vanuit KV Wageningen m.b.t. het coronavirus, dan zal dat worden gemeld op de website 

(kvwageningen.nl/corona) en op de social media. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met het bestuur 
(bestuur@kvwageningen.nl)  

Let op elkaar! 

Kantinediensten zaterdag 21 maart 

N.v.t. Mocht er iets zijn met het schema, neem dan contact op met Hilda Amsen via secretaris@kvwageningen.nl  

Nieuwe datum vrijwilligersavond: vrijdag 24 april (herhaling) 

Op 31 januari stond de jaarlijkse vrijwilligersavond gepland, die we helaas hebben moeten uitgesteld in verband 
met het overlijden van onze voorzitter. 

Ondertussen hebben we een nieuwe datum gepland voor deze avond: vrijdag 24 april, vanaf 19.00 uur, in het 
Clubhuis. Alle mensen die op wat voor manier dan ook een steentje bijdragen zijn dan van harte welkom, voor een 

gezellige avond, inclusief een maaltijd. 

Verdere details volgen nog, maar aanmelden kan al bij bestuur@kvwageningen.nl. 

Club van 100 van start bij KV Wageningen (herhaling) 

In zijn speech op de nieuwjaarsreceptie van begin januari 
blikte Gertjan van Leeuwen vooruit op 2020. Met de kennis van 
nu is het eigenlijk best gek om dit op te schrijven. Hij noemde 
in zijn speech dat KV Wageningen zou gaan starten met een 
Club van 100 en dat op korte termijn meer informatie zou 

volgen. Nu is het moment daar. 

Via de Club van 100 kunnen individuen, families, teams of 
bedrijven eenmalig of jaarlijks een bijdrage doneren, €100, om 
zo KV Wageningen wat meer financiële armslag te geven. En 

dat is nodig, want het nog niet kunnen verkopen van de 
Dolderstraat zorgt voor veel extra kosten. Verdere 

https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/PDF/Functieomschrijving-Coordinator-Jeugd-Technische-Commissie-v2020-03-10.pdf
mailto:JeugdTC@kvwageningen.nl
file:///C:/Users/JalvinghA.ADCRV/Downloads/korfbal.nl
https://www.korfbal.nl/topkorfbal/hoofdklasse
https://www.korfbal.nl/topkorfbal/hoofdklasse-a-junioren
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.youtube.com/channel/UCk-SRg46rO7Zul4CAymUZFQ/videos
kvwageningen.nl/corona
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/verlanglijst-2020-verkoop-dolderstraat-extra-beheerders-en-nog-meer/
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investeringen in onze accommodatie zullen pas gaan gebeuren als de Dolderstraat is verkocht en met die 
opbrengsten het overbruggingskrediet is afgelost. 

Het doel is om met de Club van 100 elk jaar tenminste €10.000 bij elkaar te krijgen. Elk jaar zal er vanuit de Club 
van 100 worden aangegeven waar het bedrag voor zal worden ingezet. In 2020 willen we de opbrengst gebruiken 
voor een herfinanciering van de investering in de akoestische maatregelen die in het clubhuis zijn aangebracht en 

het resultaat van deze maatregelen zijn al goed zichtbaar en hoorbaar. 

Je kunt op verschillende manieren lid worden van de Club van 100. Dit kan door via de kassa van de kantine €100 
te betalen en deze te laten boeken op Club van 100. Vul daarna het inschrijfformulier in dat je op de site vindt. Het 
is ook mogelijk de om de bijdrage via een automatische incasso te betalen. We hopen natuurlijk dat mensen elk 

jaar gaan meedoen, maar het is ook mogelijk om eenmalig een bijdrage van €100 te doen. 

Je leest alles over de Club van 100 op de eigen pagina: kvwageningen.nl/clubvan100. Mocht je nog vragen 
hebben, dan kun je terecht bij Carlo van Tricht, penningmeester KV Wageningen,  te bereiken op 06 23 23 33 70 
of penningmeester@kvwageningen.nl.  

Actueel – Vacatures vrijwilligers 

Vacature A-coördinator Jeugd TC (herhaling) 

De Jeugd TC wil hierbij nog een keer de vacature van A coördinator onder de aandacht brengen. Wie komt ons 
helpen bij het "aansturen" van onze mooie jeugdafdeling?  
Een beschrijving van de taken van een coördinator Jeugd TC vinden jullie achterin deze weekbrief en op onze 

website.  

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures (update) 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Vacature Jeugd TC: Coördinator A 
• Vacature(s) versterking mediateam KV Wageningen 
• Mensen voor opzetten/uitvoeren financiële acties 

• Medewerkers oud papier ploeg 
• Sporthal beheer (o.a. openen accommodatie, toezicht houden)  
Je vindt dit overzicht ook op:  
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/ 

Actueel – korfbal promotie & ledenwerving 

Korfbalgymlessen & schiet-maar-raak trainingen opgeschort 

Afgelopen dinsdag hebben we in de Aanloop met veel plezier aan 4 groepen van de Johan Frisoschool 

korfbalgymlessen gegeven. Imme, Nynke, Ruben, Xanne en Alien gingen met de groepen 3, 4, 5 en 7 aan de slag.  

We hoopten ook van deze klassen weer een paar kinderen op de schiet-maar-raak trainingen te zien, maar helaas 
door de maatregelen rond het coronavirus is dat even niet meer aan de orde. Alle nog geplande schiet-maar-raak 
trainingen van maart zijn komen te vervallen. En ook hebben we de afspraken die we nog hadden staan met 

basisscholen (Kardinaal Alfrink op vrijdag 20 maart en De Wereld op donderdag 26 maart) direct afgezegd.  

Ondertussen hebben we contact kunnen leggen met alle kinderen en ouders die aan het kennismaken waren en 
zodra we weer gaan trainen, gaan we ze uitnodigen om verder te gaan met kennismaken. En ken je iemand die wil 
gaan korfballen, laat het ons gewoon weten, dan zetten we ze op een lijstje en informeren we ze zodra we weer 

actief worden.  

Hopelijk kunnen we later dit schooljaar de korfbalgymlessen nog weer opstarten, evenals onze 
kennismakingstrainingen. Rest mij nu om iedereen te bedanken die of bij de korfbalgymlessen of bij de schiet-
maar-raak trainingen heeft geholpen te bedanken voor zover. Ik hoop dat ik later dit schooljaar weer een beroep 
op jullie kan en mag doen.  

Alien Jalvingh (0644348874, alien.jalvingh@gmail.com) 

Actueel – Activiteiten 

Uitzending opname Zappsport Binnenveld zaterdag 21 maart 

Voorlopig geen activiteiten in Het Binnenveld, maar komende zaterdag is Het Binnenveld wel op tv! Zaterdag 21 

maart is om 8:40 uur Zappsport te zien op NPO3 met daarin de battle die op vrijdag 21 februari is opgenomen bij 
ons in de hal. Dat wordt lekker thuis samen op de bank voor de buis kijken naar hoe de kinderen van de Johan 
Frisoschool het hebben gedaan, en hoe Matté en Iris hun rol als toppers hebben ingevuld. Meteen na de uitzending 

is het programma ook te zien op het Youtube kanaal van Zappsport.  Oudstekamp: 1e 
kampvergadering is een feit (herhaling) 

Het was nog stil van de kant van het oudste kamp, maar op hun instagram account @oudstekamp was zondag 8 
maart te zien dat de 1e kampvergadering heeft plaatsgevonden. Volg je hen nog niet? Maak contact met ze op 
Instagram.  

file:///C:/Users/Alien.Jalvingh_cv/Downloads/kvwageningen.nl/clubvan100
mailto:penningmeester@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/PDF/Functieomschrijving-Coordinator-Jeugd-Technische-Commissie-v2020-03-10.pdf
https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/PDF/Functieomschrijving-Coordinator-Jeugd-Technische-Commissie-v2020-03-10.pdf
https://www.kvwageningen.nl/vacature-jeugd-tc-coordinator-a/
https://www.kvwageningen.nl/vacature-versterking-mediateam-kv-wageningen/
https://www.kvwageningen.nl/vacature-mensen-voor-opzetten-uitvoeren-financiele-acties/
https://www.kvwageningen.nl/vacature-medewerkers-oud-papier-ploeg/
https://www.kvwageningen.nl/dringend-gezocht-hulp-sporthal-beheer/
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
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JAC organiseert paaseieren zoeken – vrijdag 10 april (herhaling) 

Vrijdagmiddag 10 april 2020 is er bij KV Wageningen voor de jeugd weer Paaseieren zoeken. Voor de Kangoeroe 
Klup en de F is het van 13.00 uur tot 13.45 uur. De E is welkom van 14.00 uur tot 14.45 uur. Opgeven is voor 
deze activiteit niet nodig. Wij hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 10 april! 

Playbackshow lijkt aan te slaan – meld je aan om mee te doen! 

(herhaling) 

Op de aankondiging dat er dit seizoen wellicht toch een playbackshow wordt 

geprogrammeerd, hebben we veel enthousiaste reacties gehad. We gaan er dan ook vanuit 
dat op 18 april de eerste playbackshow in het Binnenveld zal worden gehouden. De 
organisatie is inmiddels opgestart en de NAC is voor deze klus uitgebreid met Sophia van 
Nieuwenhuijsen, Gerda Lammers en Sam Cornelissen. De show zal weer starten met 
optredens van jeugdleden, na de pauze gevolgd door de optredens van de oudere leden. 
Aanmelden van optredens, zowel van de jeugd als de ouderen, kan door een mailtje te sturen 

naar NAC@kvwageningen.nl. De maximale tijdslimiet voor een optreden is 5 minuten. 

Activiteiten NAC in de rest van dit seizoen (herhaling) 

Tot aan de zomervakantie organiseert de NAC nog een aantal activiteiten. Op 18 april staat de playbackshow 
geprogrammeerd. Ruim een maand later, op Hemelvaartsdag 21 mei, wordt in de ochtend weer een prachtige 

fietstocht gehouden en ’s middags de schietcompetitie. Op zaterdag 4 juli staat het familievriendentoernooi op het 
programma, gevolgd door een BBQ. Zaterdag 11 juli wordt afgesloten met een cocktailparty. 

Heb je nog een ander idee of wil je meehelpen bij de organisatie van een van de evenementen, neem dan contact 
op met de NAC via de mail NAC@kvwageningen.nl.  

Voor in de agenda: jongste kamp 18 – 24 juli 2020 (herhaling) 

De afgelopen twee weken hebben jullie hier een 1e bericht kunnen lezen over het jongste kamp dat in de 1e week 
van de zomervakantie is (18-24 juli). Het bericht is nog te lezen op onze website: 
https://www.kvwageningen.nl/voor-in-de-agenda-jongste-kamp-18-24-juli-2020/ 

Ook op onze website een terugblik naar het kamp van vorig jaar: https://www.kvwageningen.nl/terugblik-jongste-
kamp-2019-noteer-2020-alvast/ 

De voorbereidingen zijn inmiddels al in volle gang; zodra er meer bekend is over de locatie, het thema, de 

opgaves en de kosten zullen we dit communiceren. Mochten er op dit moment al vragen zijn over het kamp, of is 
uw zoon/dochter nog niet eerder mee geweest en wilt u alvast wat meer informatie? Neem dan contact op via 
jongstekamp@kvwageningen.nl of 06-24786658 (Rinske van Haarlem, hoofdleiding jongste kamp).  

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• Kampioen Dalto/Klaverblad Verzekeringen is Wageningen de baas 
• Wageningen 2 nog steeds aan kop  
• In memoriam: Evert de Jong  
• Meedoen aan het jeugdtoernooi van Oost Arnhem (zaterdag 20 juni)? 
• Update uit het bestuur: herverdeling taken Gertjan  

• Nagenieten van de clinics selectie met een filmpje  
• Trainersstaf Wageningen A1 komend seizoen compleet 
• Julia Beumer nieuwe speelster KV Wageningen 
• Opnames voor Zappsport in Het Binnenveld  
• Clinics selectie KV Wageningen: wat een mooi feest!  
• Aandachtspunten interne scheidsrechters 

 Foto’s van de week 

Heeft u leuke korfbalfoto’s die u graag terug wilt zien in de weekbrief zet deze dan niet alleen op twitter, facebook 

of instagram, maar mail deze ook naar weekbrief@kvwageningen.nl.  

  

mailto:NAC@kvwageningen.nl
mailto:NAC@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/voor-in-de-agenda-jongste-kamp-18-24-juli-2020/
https://www.kvwageningen.nl/terugblik-jongste-kamp-2019-noteer-2020-alvast/
https://www.kvwageningen.nl/terugblik-jongste-kamp-2019-noteer-2020-alvast/
mailto:jongstekamp@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/kampioen-dalto-klaverblad-verzekeringen-is-wageningen-de-baas/
https://www.kvwageningen.nl/wageningen-2-nog-steeds-aan-kop/
https://www.kvwageningen.nl/in-memoriam-evert-de-jong/
https://www.kvwageningen.nl/meedoen-aan-het-jeugdtoernooi-van-oost-arnhem-20-juni/
https://www.kvwageningen.nl/nieuws-uit-het-bestuur-nienke-feddes-treedt-toe/
https://www.kvwageningen.nl/clinics-selectie-kv-wageningen-een-mooi-feest/
https://www.kvwageningen.nl/trainersstaf-kv-wageningen-a1-compleet/
https://www.kvwageningen.nl/julia-beumer-nieuwe-speelster-kv-wageningen/
https://www.kvwageningen.nl/opnames-voor-zappsport-battle-in-het-binnenveld/
https://www.kvwageningen.nl/clinics-selectie-kv-wageningen-een-mooi-feest/
https://www.kvwageningen.nl/aandachtspunten-interne-scheidsrechters/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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Zaterdag 21 maart, 8:40 op Zappsport,  Op Youtube vind je de #korfonachallenge van  
het resultaat van de opnames in Het Binnenveld Het Grote Korfbalboek en NL Korfbal 

Meer foto’s op onze Instagram: https://www.instagram.com/kvwageningen_official/ 

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Vrij 10 april 13:00- Paaseieren zoeken; 13:00-13:45 Kangoeroe & F; 14:00-14:45 E-teams; van te voren 

opgeven is niet nodig  

Zat 18 april 19:00 Playbackshow 

Maa 20 april 19:30 Klaverjassen & jokeren, aanmelden voor zondagavond 22:00 uur 

Don 21 mei  Hemelvaartsdag; ochtend = fietstocht, middag = schietcompetitie 

Maa 25 mei 19:30 Klaverjassen & jokeren, aanmelden voor zondagavond 22:00 uur 

Zat 20 juni  Jeugdtoernooi Oost Arnhem – klik op link voor meer info over hoe je (met je team) 
kunt meedoen 

Zat 4 juli  Familievriendentoernooi gevolgd door een BBQ (NAC@kvwageningen.nl) 

Zat 11 juli  Cocktailparty (NAC@kvwageningen.nl)  

18-24 juli  Jongste kamp (locatie volgt) 
Oudste kamp (locatie volgt) 

Alle activiteiten zijn op Sportcomplex Het Binnenveld; is de activiteit elders, dan staat dit vermeld.  
Voor activiteiten nog verder in de toekomst kijk je op http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/  

Wedstrijdinformatie competitie 

Uitslagen zaterdag 14 maart  

N.v.t. 

Programma deze week - zaterdag 21 en zondag 22 maart 

N.v.t. 

Afzeggingen bij de jeugd  

Afzeggen voor wedstrijden jeugd doe je altijd bij de eigen trainer/coach. Daarnaast moet de afzegging (alleen 
competitiewedstrijden) ook worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat (Lammert Bastiaans, 
wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl  of  0317-410783  of  06-22576970).  

Zeg tijdig af! 

Afzeggingen voor zaterdag 21 maart (bekend bij wedstrijdsecretariaat): 
N.v.t. 

Afzeggingen t.g.v. langdurige blessures worden niet herhaald 

Jurytafel – zaterdag 21 maart 

n.v.t. 

Ontvangen van scheidsrechters  –  zaterdag 21 maart 

N.v.t. 

Programma volgende week – zaterdag 28 & zondag 29 maart 

N.v.t. 

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 
Wageningen 

Facebook KV 
Wageningen 

Twitter KV 
Wageningen 

 Facebook 
Wajo’s 

Mail 
Weekbrief 

 

  

 

 

 

 

Contactinformatie algemeen 

Voorzitter:         voorzitter@kvwageningen.nl 
Secretaris:   Hilda Amsen  Tel. 06-53879942 secretaris@kvwageningen.nl 
Postadres:      Postbus 419  6700 AK Wageningen 

https://www.youtube.com/channel/UCk-SRg46rO7Zul4CAymUZFQ/videos
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
https://www.kvwageningen.nl/playbackshow-april-2020/
https://kvwageningen.nl/nieuws/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
https://kvwageningen.nl/nieuws/kaartavonden-seizoen-2019-2020/
https://www.kvwageningen.nl/meedoen-aan-het-jeugdtoernooi-van-oost-arnhem-20-juni/
mailto:NAC@kvwageningen.nl
mailto:NAC@kvwageningen.nl
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
http://www.kvwageningen.nl/
http://www.facebook.com/pages/KV-Wageningen/123911157694846?sk=wall
http://www.twitter.com/kvwageningen
https://www.facebook.com/pages/Wajos-KV-Wageningen/583264548415645
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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Internet:         www.kvwageningen.nl 

Ledenadministratie: 
Ledenadministratie:  Robert Swaans  Tel. 0317-621117 ledenadministratie@kvwageningen.nl 
Geef mutaties in adres, telefoonnummer of e-mailadres door aan:  ledenadministratie@kvwageningen.nl 

Wedstrijdgerelateerde adressen: 

- Wedstrijdsecretariaat: Lammert Bastiaans Tel. 0317-410783    wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl 
       Tel. 06-22576970 
- Scheidsrechter-intern: Anne & Maaike Rou          scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl 
    Anne Rou (0621626653) en Maaike Rou (0613995175). 

Veldlocatie adressen:      
- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23  Tel. 0317 843833 6709 PE Wageningen 

Sporthallocatie adressen:      

- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23  Tel. 0317 843833 6709 PE Wageningen 
- Sporthal De Aanloop  Hooilandplein 1     6708 RT Wageningen 

Beheer & reserveringen: 
- Beheer en reserveringen kantine via kantine@kvwageningen.nl  

- Reserveringen sportaccommodatie (zowel zaal als veld) via binnenveld@kvwageningen.nl  

Bijdragen voor de weekbriefweekbrief@kvwageningen.nl 

Heb je informatie voor de weekbrief geef dit dan uiterlijk zondag voor 19.00 uur door per e-mail naar 
weekbrief@kvwageningen.nl. Stuur je het later op zondag in, dan kunnen we het vaak ook nog wel plaatsen, maar 
geen garantie.  

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 

 
 

 

 

 

http://www.kvwageningen.nl/
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@kvwageningen.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl
mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
mailto:kantine@kvwageningen.nl
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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Functieomschrijving 
 

 

Functie:   

Coördinator Jeugd Technische Commissie  
 

Benodigde tijd: 

Vergadering eens per 5 a 6 weken, 2 tot 2,5 uur. 

Overleg met coördinatoren boven en onderliggende leeftijdscategorie, ad hoc. 

Contactmomenten met trainers, spelers en ouders. Vrij in te plannen. 

 

Omschrijving: 

De Coördinator Jeugd TC neemt periodiek (eens per 5 a 6 weken) deel aan de vergadering van de Jeugd TC. 

Aan het begin en einde van het korfbalseizoen is dat iets vaker. 

 

Je bent het aanspreekpunt voor spelers, ouders en trainers van de teams waar je verantwoordelijk voor bent. 

Je bent regelmatig aanwezig bij de trainingen en wedstrijden van deze teams. 

 

We werken volgens een jaarplanning. 

Binnen de aangegeven kaders en uitgangspunten van beleid hebben we diverse taken verdeeld. 

 

De Jeugd TC is onderverdeeld naar leeftijdscategorie.  

Coördinator A1, B1, C1, D1 

Coördinator A (alle overige A teams) 

Coördinator B (alle overige B teams) 

Coördinator C (alle overige C teams) 

Coördinator D (alle overige D teams) 

Coördinator E, F en Kangoeroes 

 

Aanmelden: 

Neem contact op met onderstaande contactpersonen. 

 

Contactpersonen: 

Arjen van Dee  Coördinator Jeugd TC   JeugdTC@kvwageningen.nl 

Lammert Bastiaans  Bestuurslid Vrijwilligers   lammert.bastiaans@gmail.com 

 

 

 

mailto:JeugdTC@kvwageningen.nl
mailto:lammert.bastiaans@gmail.com

