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Actueel – Korfbal 

Bericht uit de Jeugd TC: weer compleet en jeugd start aangepast op 

Het is stil op het Binnenveld. Dat gaat gelukkig komende week veranderen. Al is het aangepast en zal het nog 
vreemd gaan aanvoelen ivm geldende regels vanuit de overheid opgelegd. De kleedkamers en het clubhuis blijven 
nog gesloten. Het vereningsleven zoals we gewend waren blijft nog even "op slot". 

Wij als Jeugd TC hebben echter niet stil gezeten en zijn achter de schermen druk bezig met onze taken. We 

kunnen melden dat we weer helemaal compleet zijn. 

Frank ten Brinke heeft aangegeven de vacature van A coördinator in te willen vullen. Daar zijn we natuurlijk erg 
blij mee. Frank is vader van Sanne (A2) en Lisa (C2). Hij is bekend met de club en heeft de nodige ervaring als 
trainer/coach. Dit seizoen van de C2, maar voorheen o.a. van de A1. 

Voorlopig zullen we vooral nog online vergaderen, maar gaan we elkaar ook weer zien en spreken, op 1,5 meter 
afstand, op het Binnenveld. In functie als trainer of als toezichthouder/coordinator. Mochten er vragen zijn voor 

ons, dan zijn we bereikbaar via de mail of telefoon. 

Sportieve groet en blijf gezond. 
Jeugd TC (jeugdtc@kvwageningen.nl) 

We mogen weer! Trainingen van de jeugd gaan van start 

We mogen weer !!! Sinds de aankondiging dat er weer gesport mag worden zijn we als bestuur gestart met 
voorbereidingen.  

We hadden bedacht om een protocol op te stellen en dat bij de gemeente neer te leggen en dan afgelopen week 
weer te gaan trainen onder gestelde voorwaarden. Maar omdat de noodverordening nog gewoon van kracht is, 
bleek dat iets te voortvarend gedacht. 

We hebben afgewacht welke protocollen gemeente en sportbond hebben opgesteld en zijn samen met de Jeugd TC 
aan de slag gegaan. Dat alles heeft geresulteerd in onderstaand trainingsschema, wat van dinsdag 5 mei tot en 
met vrijdag 15 mei zal gelden. Met de daarbij horende protocollen. 

Dit alles gaan we evalueren. Daarna bekijken we hoe er tot de zomer vakantie verder getraind kan gaan worden. 

(Achtergrond informatie voor wie meer wil weten over de protocollen vanuit gemeente en sportbonden:  

- Gemeente Wageningen: Voorwaarden buitensport kinderen jonger tot en met 18 jaar 

- KNKV: Verantwoord sporten kinderen en jeugd, met protocollen KNKV en NOC*NSF) 

++ Trainen voor de F, E en D jeugd en de Kangoeroes 

Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer komen trainen. Zij hoeven geen anderhalve meter afstand aan te 

houden. 

Op dinsdag 5 mei zijn de eerste trainingen. Voor sommige teams is dit een andere trainingsdag dan normaal. 

We spreiden de trainingstijden van de teams om te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd aankomt en weggaat. 

Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van je training en verlaat na afloop direct de locatie. Voor elk team geldt 
dat in het trainingsschema is aangegeven welke ingang gebruikt moet worden en dit is tevens ook de te gebruiken 
uitgang. Kom zo veel mogelijk lopend of met de fiets. 

• Trainen is niet verplicht. Meld je aan bij je trainer (via de app van je team). 
• Per team zijn er maximaal 2 trainers aanwezig. 
• Bij de E en F is er extra begeleiding aanwezig die kinderen kan helpen als er even individuele aandacht nodig 

is. 

• Trainingsmaterialen worden klaargezet en voor en na de training gereinigd. 

• Handen desinfecteren voor en na de training. 
• Er is een coördinator van de club aanwezig voor toezicht en handhaving. 
• De kantine en kleedkamers blijven dicht. Let op: ook de toiletten! 
• Neem een bidon met water mee. 
• Kom omgekleed, in bij voorkeur een KV Wageningen trainings- shirt. (ACTIE MET WINNERS! zie 

https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/ of bericht verderop 

in de weekbrief) 
• Trainers hebben hun KV Wageningen jack aan. 
• Ouders zetten kinderen af bij de ingang die vermeld staat in het schema (dus of Marijkeweg 23 of 

International Club). Kinderen lopen zelf naar het veld toe, waar ze worden opgevangen door hun trainer. 
Ouders zijn niet welkom op het complex. 
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++ Trainen voor de teams uit C, B en A 

Kinderen van 13 t/m 18 jaar mogen van de overheid weer sporten, maar moeten daarbij 1,5 meter afstand 
houden. De trainingen zullen hier op aangepast worden. 

• Meld je aan bij je trainer. 
• Zorg dat je je ID kaart bij je hebt. Er kan gehandhaafd worden door politie en of handhaving. 

• Kom lopend of met de fiets en kom alleen via de ingang die is aangegeven in het schema, je verlaat het 
Binnenveld ook uitsluitend via die ingang (zie schema) 

• Kom omgekleed, in bij voorkeur een KV Wageningen trainings-shirt. (ACTIE MET WINNERS! zie 
https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/ of bericht verderop 

in de weekbrief) 
• Trainers hebben hun KV Wageningen jack aan. 
• Trainingsmaterialen worden klaargezet en voor en na de training gereinigd. 
• Handen desinfecteren voor en na de training. 
• Er is een coördinator aanwezig voor toezicht en handhaving. 
• Neem een gevulde bidon mee 
• De kantine en kleedkamers blijven dicht. Let op: ook de toiletten!   

 
++ Trainingsschema van dinsdag 5 t/m vrijdag 15 mei (versie van maandag 4 mei, 22:15 uur) 

 

Dag  Veld  Tijden Teams  Max aantal 

per veld

Leeftijds categorie In- en uitgang

Maandag 

1  19.00-20.15 B1  16 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

2  18.00-19.00  D4/D5  20 t/m 12 International Club

3  18.45-20.00 B2 16 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

4  18.30-19.45  B3 16 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

Dinsdag

1  18.15-19.30 C3  16 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

2  18.00-19.15  D1/D2  20 t/m 12 International Club

3  19.15-20.45  A3  16 13 t/m 18 International Club

4  18.30-20.00  C2 16 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

Woensdag 

1  16.00-17.00 F5/F-instroom 20 t/m 12 Marijkeweg 23 

1 17:20-18:20 E6/E7 20 t/m 12 International Club

1 19.00-20.15 A4 16 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

2  16.20-17.20 F3/F4 20 t/m 12 International Club

2 17:40-18:40 E3/E5 20 t/m 12 Marijkeweg 23 

2 19.20-20.30 A5 16 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

3 16.40-17.40 F1/F2 20 t/m 12 International Club

3 18.00-19.00 E8/E9 20 t/m 12 International Club

4 17.00-18.00 E2/E10 20 t/m 12 International Club

4  18:20-19:20 E1/E4 20 t/m 12 International Club

Donderdag 

1 19.30-21.00 A1  16 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

2  18.15-19.15 C4  16 13 t/m 18 International Club

3  18.00-19.00  D3  20 t/m 12 International Club

3 19.15-20.45  A2  20 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

4  18.30-20.00  C1 20 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

Zaterdag 

1 9.00-10.00 Kangoeroes  20 t/m 12 Marijkeweg 23 

https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/
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Jeroen Hukema kiest ook voor KV Wageningen 

In de afgelopen weken mochten we al bekend maken dat Bas Noordermeer en Pim 
Steenbergen KV Wageningen versterken volgend seizoen en daar mag vandaag Jeroen 
Hukema aan toegevoegd worden. TKW is erg blij dat deze drie mannen voor KV Wageningen 
hebben gekozen en dat het vertrek van Jeffrey, Matté en Jasper op deze manier opgevangen 

kan worden. 

Jeroen speelt momenteel, net als Pim, bij Sparta Zwolle en heeft zijn hele leven bij Sparta 
gespeeld, waarvan de laatste vijf jaar in de hoofdmacht. Zoals we al eerder meldden heeft de 

club geschiedenis geschreven door te promoveren naar de hoofdklasse in seizoen 2018/2019 
en Jeroen heeft daar als speler enorm aan bijgedragen. 

Jeroen schrijft zelf over zijn overstap: “Ik kreeg de kans om bij Wageningen te spelen en ik 
denk dat ik individueel nog beter kan worden in een nieuwe omgeving met nieuwe spelers. Ik 
hoop dat we als team met Wageningen veel omhoog mogen kijken volgend jaar!” 

We hopen Jeroen snel op de club te mogen verwelkomen, maar nu alvast via deze weg: 
welkom bij KV Wageningen en heel veel succes! 

Actueel – Algemeen 

Coronavirus (update) 

- We mogen weer!!! De trainingen van de jeugd gaan weer van start.  
Zaterdag is daarover een bericht per mail gestuurd vanuit voorzitter@korfbal.nl. Inmiddels is het artikel 
geactualiseerd en dat vinden jullie hierboven bij Actueel – Korfbal en staat ook op onze website: 

https://www.kvwageningen.nl/we-mogen-weer-trainingen-van-de-jeugd-gaan-van-start/ 

- Gezocht: mensen die willen helpen bij toezicht en beheer tijdens trainingen jeugd 
Het bestuur is op zoek naar mensen die mee willen helpen bij het toezicht en beheer tijdens de trainingen van 
de jeugd. Vanuit de protocollen moet er toezicht worden gehouden en daarvoor zijn dus mensen nodig. Zie het 
bericht hier meteen onder voor meer informatie over de taken etc.  

- Steun KV Wageningen en partner Intersport Winners en bestel een nieuw trainingsshirt 
t/m donderdag 7 mei te bestellen, lees verderop het hele bericht of ga direct naar de website om te bestellen: 
https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/ 

Voor alle updates rond het coronavirus: 

- KNKV: https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates 
- KV Wageningen: https://www.kvwageningen.nl/corona  

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)  

Gezocht: mensen die willen helpen bij toezicht en beheer tijdens trainingen jeugd 

Vanuit de protocollen zijn we verplicht mensen op het complex te hebben die toezicht houden op wat er op het 

terrein gebeurt. Daarnaast dienen spelmaterialen gedesinfecteerd te worden, en zo zijn er nog wel meer taken. We 
zijn daarom op zoek naar mensen die willen helpen bij toezicht, toezicht schoonmaak of beheer.  

Wat zijn de taken van de verschillende rollen:  

• Toezicht: o.a. coördineren looproute, instructie binnenkomst kinderen, toezicht naleven regels, spelmateriaal 
klaarzetten 

• Toezicht schoonmaak: spelmateriaal schoonmaken 
• Beheer: o.a. spelmateriaal schoonmaken, spelmateriaal klaarzetten, toegang EHBO box en AED, 

accommodatie openen en sluiten 

Interesse in een van de rollen of vragen over een functie? Meld je dan aan bij binnenveld@kvwageningen.nl, laat 
je telefoonnummer achter en er wordt contact met je opgenomen.  

mailto:voorzitter@korfbal.nl
https://www.kvwageningen.nl/we-mogen-weer-trainingen-van-de-jeugd-gaan-van-start/
https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/
https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates
https://www.kvwageningen.nl/corona
file:///C:/Users/Alien.Jalvingh_cv/Downloads/kvwageningen.nl/corona
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
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Sla twee vliegen in een klap met je nieuwe trainingsshirt 

Er zijn nieuwe KV Wageningen trainingsshirts! Wanneer je dit shirt nu bestelt, sla 
je twee vliegen in een klap: je steunt KV Wageningen en je steunt onze partner 
en lokale ondernemer Intersport Winners. De trainingsshirts, met KV Wageningen 

logo, kosten €18 Euro, waarvan €5 Euro naar de club gaat. Voor €10 Euro extra 

kun je je naam er op laten drukken. 

Het shirt kun je vanaf nu bestellen t/m donderdag 7 mei via het online formulier 
in het bericht op de website. Het shirt is te bestellen in 3 soorten maten: 
kinderen, dames en heren. Na betaling (via een betaalverzoek vanuit KV 

Wageningen), kun je je shirt ophalen en passen bij Intersport Winners aan het 
Plantsoen. Mocht bij het passen blijken dat de maat toch niet goed is, dan kun je 
in de winkel de juiste maat uitzoeken. En vervolgens zal het logo op het shirt 
gedrukt worden. 

En wanneer je dan toch bij Intersport Winners, kijk dan gerust even rond in deze 
prachtige winkel. En wist je dat je ook online terecht kunt voor KV Wageningen spullen bij Intersport Winners? Op 
de homepage van onze website vind je een link naar de speciale ledenshop van KV Wageningen.  

Om te bestellen ga je naar: https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-
trainingsshirt/ 

Enquete ZappSport voor kinderen tussen 6 en 13 jaar over online gedrag 

Wat hebben we genoten van de ZappSport uitzending met de battle korfbal. Toen hebben ze ons geholpen, nu 
kunnen wij hen helpen. Willemijn Moest doet haar afstudeeronderzoek voor ZappSport naar online gedrag van 
kinderen tussen 6 en 13 jaar. Ze is op zoek naar kinderen die de enquête voor haar willen invullen. Zonder 

ingevulde enquêtes immers geen resultaten. De enquête is volledig anoniem, kinderen vullen enkel hun leeftijd, 
geslacht en provincie in. En we roepen ouders hun jonge kinderen te helpen bij het invullen van de enquête.  
De enquete vind je via deze link: https://fontysfeht.qualtrics.com/jfe/form/SV_0Bs9DqnUKPUAJI9  

Actueel – Sponsoren in tijden van corona 

Uitgelichte acties van sponsoren in tijden van corona (nieuw) 

• Intersport Winners 

Steun onze partner Intersport Winners en KV Wageningen, en bestel het nieuwe trainingsshirt. Een shirt kost 
€18 Euro en daarvan gaat €5 naar de club: https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-
je-nieuwe-trainingsshirt/ 

Uitgelichte acties van sponsoren in tijden van corona (herhaling) 

• Prummel Optiek  
Bezorging van contactlenzen + vloeistof is in deze periode gratis. Leden van KV Wageningen krijgen 10% 
korting en Prummel heeft in de winkel genoeg ruimte om in deze tijden private shopping aan te kunnen 
bieden. 

• De Kantine 
Op vrijdag, zaterdag en zondag is er een bezorg- en afhaalservice. Bezorging is kosteloos in Wageningen en 
Bennekom. Kijk voor meer info op http://www.dekantinewageningen.nl/bezorgen-en-afhalen/ 

• Toledo 
Op donderdag t/m zondag kan er een selectie van de gerechten van Toledo worden afgehaald. Kijk voor het 
afhaalmenu en meer info over bestellen op http://www.restauranttoledo.nl/afhaal-menu/ 

• Auto Versteeg Buurman 
Wilt u of kunt u niet naar één van onze vestigingen komen? Geen probleem, wij komen naar u! Voor zowel de 
verkoop en aflevering van uw auto als voor uw werkplaatsafspraak. Natuurlijk nemen wij hierin de benodigde 

voorzorgsmaatregelen! Kijk voor meer informatie op https://www.versteegbuurman.com/ 

• Short Stay Wageningen 

Mag je niet naar kantoor, omdat iedereen thuis moet werken? Heb je thuis geen rustige werkplek, omdat er 
spelende kinderen rondlopen? Wil je bijslapen na een intensieve nachtdienst? Wij bieden je een rustige 
(werk)kamer met eigen voorzieningen (keuken en toilet) voor € 50/dag. Bel of mail voor meer info: 
http://www.shortstaywageningen.nl/contact/  

• Buurman & Buurman 
Op vrijdag, zaterdag en zondag kunnen de klassiekers van restaurant Buurman & Buurman worden afgehaald 
of bezorgd. Kijk voor meer info op http://www.eetcafebuurmanenbuurman.nl/wp-
content/uploads/2020/03/afhaal-menu-2020.pdf 

• Aardappelen 
Evert Jordens van onze sponsor Optimezers is gespecialiseerd in ICT, maar brengt nu een andere actie onder 
de aandacht: Wegens overschotten zijn er aardappelen te koop tegenover de (voormalig) KV Wageningen 

locatie aan de Hollandseweg. Voor meer informatie: 
https://www.facebook.com/evert.jordens.7/posts/10158493959734101  

Samen helpen we elkaar deze onzekere tijden door! 

https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/
https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/
https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/
https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/
https://fontysfeht.qualtrics.com/jfe/form/SV_0Bs9DqnUKPUAJI9
https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/
https://www.kvwageningen.nl/sla-twee-vliegen-in-een-klap-met-je-nieuwe-trainingsshirt/
http://www.dekantinewageningen.nl/bezorgen-en-afhalen/
http://www.restauranttoledo.nl/afhaal-menu/
https://www.versteegbuurman.com/
http://www.shortstaywageningen.nl/contact/
http://www.eetcafebuurmanenbuurman.nl/wp-content/uploads/2020/03/afhaal-menu-2020.pdf
http://www.eetcafebuurmanenbuurman.nl/wp-content/uploads/2020/03/afhaal-menu-2020.pdf
https://www.facebook.com/evert.jordens.7/posts/10158493959734101
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Ook een actie die uitgelicht kan worden? Stuur een mail naar sponsoring@kvwageningen.nl 

Onzekere tijden: De sponsoren van KV Wageningen (herhaling) 

De huidige situatie met het coronavirus treft iedereen. Zo ook de sponsoren van KV Wageningen. Onze sponsoren 
maken het mede mogelijk dat KV Wageningen kan bestaan en daar zijn we natuurlijk erg dankbaar voor. Veel 

sponsoren zijn ondernemers uit Wageningen en omgeving, met allerlei soorten bedrijven. Voor hen breekt er een 

moeilijke en onzekere tijd aan, dus brengen we ze graag speciaal onder de aandacht. Ben je op zoek naar een 
product of dienst, kijk dan eens of je dit bij één van onze sponsoren kunt afnemen! Ze zijn te vinden op: 

• Hoofdsponsor Post Service BV 
• Partners: Prummel Optiek, Intersport Winners, Fysiotherapie Vis, PP Personeelsdiensten en Autobedrijf Rové 

• Businessclub 
• Bordsponsoren 

Actueel – Vacatures vrijwilligers 

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures (herhaling) 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• 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 – Activiteiten 

Klaverjassen & jokeren: schema voor seizoen 2020/21 (herhaling) 

Niet is zeker op dit moment, maar de organisatie van de kaartavond heeft wel alvast een schema gemaakt voor de 
kaartavonden van het seizoen 2020-2021. De avonden staan gepland voor de maandagavonden 21 september, 26 
oktober, 23 november, 21 december, 18 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april en 17 mei.  

Berichten uit eerdere weekbrieven, nog te lezen op de site 

• Uit het bestuur: corona update over o.a. jeugdkampen 
• Berichten uit Senioren TC: Wageningen 7 zoekt een nieuwe trainer/coach 
• Pim Steenbergen voegt zich bij selectie KV Wageningen 

• Wageningen 2 kampioen 

• Justin Terpstra versterkt Wageningen A1 
• Vertrekkende spelers Wageningen 1 
• Optimaliseren van het positief pedagogisch sportklimaat bij de E-en F-teams 
• Korfballers kleuren! 
• KV Wageningen versterkt zich met Bas Noordermeer 

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.  

 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

mailto:sponsoring@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/hoofdsponsor/
https://www.kvwageningen.nl/partners/
https://www.kvwageningen.nl/leden-businessclub/
https://www.kvwageningen.nl/overige-sponsoren/
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/
https://www.kvwageningen.nl/uit-het-bestuur-corona-update-over-o-a-jeugdkampen/
https://www.kvwageningen.nl/berichten-uit-de-senioren-tc-wageningen-7-zoekt-een-nieuwe-trainer-coach/
https://www.kvwageningen.nl/pim-steenbergen-voegt-zich-bij-selectie-kv-wageningen/
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-2-kampioen/
https://www.kvwageningen.nl/justin-terpstra-versterkt-wageningen-a1/
https://www.kvwageningen.nl/vertrekkende-spelers-kv-wageningen-1/
https://www.kvwageningen.nl/optimaliseren-van-het-positief-pedagogisch-sportklimaat-bij-de-e-en-f-teams/
http://www.korfbal.nl/kleuractie
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-versterkt-zich-met-bas-noordermeer/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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Zat 4 juli  Familievriendentoernooi gevolgd door een BBQ (NAC@kvwageningen.nl) 

Zat 11 juli  Cocktailparty (NAC@kvwageningen.nl)  

18-24 juli  Jongste kamp & Oudste kamp -> mogelijk in een aangepaste vorm 

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/  

KV Wageningen website & sociale media 

Website KV 

Wageningen 

Facebook KV 
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Contactinformatie algemeen 

Voorzitter:         voorzitter@kvwageningen.nl 

Secretaris:   Hilda Amsen  Tel. 06-53879942 secretaris@kvwageningen.nl 

Postadres:      Postbus 419  6700 AK Wageningen 
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.  
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