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Actueel – Korfbal 

Vervolg van trainingen: deze week jeugd, volgende week jeugd + senioren 

Uit het bestuur: Het bestuur meldde op donderdag 7 mei het volgende, n.a.v. de persconferentie van woensdag 
6 mei:  

• We hebben als bestuur de aankondigingen van "Rutte & co" gisteren (woensdag 6 mei) met belangstelling 
gevolgd en willen graag zo snel als kan meer leden de mogelijkheid bieden om op het Binnenveld aan de slag 

te gaan. 

• We gaan komende week (de week van 11 mei) de jeugd trainingen evalueren en wachten ook nog even de 
berichtgeving van de gemeente en het KNKV af mbt wat kan en mag voor o.a. senioren en jeu de boules. 

• We hopen dat in de week van 18 mei meer leden actief kunnen zijn op onze velden/banen.  

• Tot die tijd is er voor 19 jaar en ouder helaas nog geen mogelijkheid om te sporten in welke vorm dan ook op 
onze locatie. 

Vragen, opmerkingen: bestuur@kvwageningen.nl  

Algemeen sportprotocol en KNKV Protocol aangepast op 8 mei 

• Vanaf 11 mei mogen korfballers van 19 jaar en ouder de trainingen weer hervatten. In navolging op het op 8 

mei door NOC*NSF geüpdatete algemene sportprotocol presenteert het KNKV het korfbalspecifieke protocol: 
‘Protocol verantwoord sporten (update 08-05-2020)'. Je vindt deze protocollen via 
https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-%E2%80%98verantwoord-sporten 

• Belangrijkste aanpassing in het KNKV protocol:  

Verder geldt nu in algemene zin(voor alle leeftijdscategorieën): 

o De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden. (Let op: hierdoor 

vervallen twee punten in het Protocol voor de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar. Deze punten zijn 
doorgehaald.); 

o De verschillende leeftijdscategorieën binnen een vereniging dienen elkaar zo min mogelijk te kruisen. 

Wageningse jeugd kan kennismaken met korfbal – wel eerst aanmelden 

Ook niet leden kunnen komen meetrainen bij KV Wageningen. Voor de jeugd zijn er de volgende mogelijkheden, 
die we globaal baseren op de groepen van de bassischool (ook omdat Sjors Sportief die indeling aanhoudt):  

• groep 1/2: meedoen bij de Kangoeroes, op zaterdag van 9:00-10:00 uur 
• groep 3/4: meedoen bij F5/F-instroom, woensdag 16:00-17:00 uur 
• groep 5/6: meedoen bij E10/E-instroom, woensdag 17:00-18:00 uur 
• groep 3 t/m 8: schiet-maar-raak training, zaterdag 9:30-10:30 uur, vanaf zaterdag 23 mei 

Ken je iemand die wel eens een keertje (of vaker) wil korfballen, attendeer ze op deze mogelijkheden. En passen 

geen van deze mogelijkheden, neem dan contact op en we kijken naar een alternatief.  

In alle gevallen moeten kinderen die hier aan willen deelnemen zich aanmelden. Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar Alien (alien.jalvingh@gmail.com) of door te appen/bellen (0644348874). Aanmelden kan ook via Sjors 
Sportief. Heb je daar nog geen account, dan moet je die eerst aanmaken.  

Boaz Heijink nieuwe versterking voor Wageningen A1 

Met ingang van het nieuwe seizoen zal Boaz Heijink de overstap maken van KV Apeldoorn 
naar Wageningen waar hij Wageningen A1 zal komen versterken. TKW is ontzettend blij dat 

dit zestienjarige talent kiest voor onze club.  

Boaz speelt vanaf jongs af aan bij KV Apeldoorn en heeft vorig seizoen al in het eerste team 
van Apeldoorn gespeeld. Daarnaast zit hij ook in de selectie van Oost u19, waar hij dus al 
een aantal spelers van Wageningen A1 van zal kennen. De overstap was voor Boaz een 
lastige keuze, o.a. omdat de afstand tussen Apeldoorn en Wageningen nog best een stukje 
is. Gelukkig hebben Boaz en TKW, met hulp van een aantal vrijwilligers, daar een goede 

oplossing voor kunnen vinden! 

Boaz heeft naar eigen zeggen super veel zin om te starten bij Wageningen komend seizoen. 
Boaz heeft nog nooit een volledig seizoen in de A-junioren gespeeld omdat hij, midden in het 
seizoen, vervroegd over is gegaan naar de senioren. Daar kan bij Wageningen verandering 

in komen. 

Wij wensen Boaz veel plezier en succes toe met deze mooie stap in zijn korfbal carrière. 

11 mei 2020 

Nr. 39 

mailto:bestuur@kvwageningen.nl
https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-%E2%80%98verantwoord-sporten
mailto:alien.jalvingh@gmail.com
https://www.sjorssportief.nl/
https://www.sjorssportief.nl/
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Stijn Aarts kiest voor de selectie van KV Wageningen 

TKW is verheugd te kunnen melden dat we nog een heer bereid hebben gevonden de overstap naar KV 
Wageningen te maken. Stijn Aarts is 23 jaar en speelt al 18 jaar met veel ambitie en plezier bij DVO in Bennekom 
maar maakt per volgend seizoen de overstap naar KV Wageningen. Stijn speelt momenteel in DVO 3, waar KV 

Wageningen 2 in de zaal nog tegen speelde. 

Stijn licht zijn keuze toe: ‘Na 18 mooie jaren bij DVO ben ik op een punt gekomen dat ik de volgende stap wil 
zetten in mijn korfbal carrière. Ik heb een nieuwe uitdaging nodig om mezelf verder te ontwikkelen. Als jongen van 
de club was dat zeker een lastige keuze, maar na goede gesprekken met de TKW van KV Wageningen, heb ik 
besloten deze uitdaging aan te gaan bij Wageningen. Er staat een leuke en ambitieuze groep spelers en trainers 

waarmee ik ddit nieuwe avontuur graag aan wil gaan. Ik wil ontdekken wat ik eruit kan halen en ik heb veel 
vertrouwen dat dit bij deze mooie club en sterke selectie gaat lukken!’. 

Via deze weg willen wij Stijn alvast veel succes en plezier wensen voor volgend seizoen! 

We mogen weer! Trainingen van de jeugd gaan van start (met update) 

We gaan de tweede week met de trainingen voor de jeugd in. Zoals eerder aangegeven is het huidige schema 
geldig t/m 15 mei. Bestuur en technische commissies gaan het evalueren en daarna bekijken hoe er verder 
getraind kan worden. Inmiddels weten we dat vanaf maandag 18 mei de senioren (19 jaar en ouder) aan het 
schema zullen worden toegevoegd. Zodra daar meer over valt te vermelden, volgt er meer informatie.  

Hieronder nog even het schema met trainingstijden, net iets anders weergegeven. De overige informatie is 
ongewijzigd, en is ook te vinden op de website: https://www.kvwageningen.nl/we-mogen-weer-trainingen-van-de-

jeugd-gaan-van-start/ 

 

Dag  Veld  Tijden Teams  Max per 

veld

Type paal Leeftijds 

categorie

In- en uitgang

Maandag  2  18.00-19.00  D4/D5  20 3,0 t/m 12 International Club

4  18.30-19.45  B1 16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

3  18.45-20.00 B3 16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

1  19.00-20.15 B2 16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

Dinsdag 2  18.00-19.15  D1/D2  20 3,0 t/m 12 International Club

1  18.15-19.30 C3  16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

4  18.30-20.00  C2 16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

3  19.15-20.45  A3  16 3,5 13 t/m 18 International Club

Woensdag  1  16.00-17.00 F5/F-instroom 20 2,5 t/m 12 Marijkeweg 23 

2  16.20-17.20 F3/F4 20 2,5 t/m 12 International Club

3  16.40-17.40 F1/F2 20 2,5 t/m 12 International Club

4  17.00-18.00 E2/E10 20 3,0 t/m 12 International Club

1  17:20-18:20 E6/E7 20 3,0 t/m 12 International Club

2  17:40-18:40 E3/E5 20 3,0 t/m 12 Marijkeweg 23 

3  18.00-19.00 E8/E9 20 3,0 t/m 12 International Club

4  18:20-19:20 E1/E4 20 3,0 t/m 12 International Club

1  19.00-20.15 A4 16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

2  19.20-20.30 A5 16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

Donderdag  3  18.00-19.00  D3  20 3,0 t/m 12 International Club

2  18.15-19.15 C4  16 3,5 13 t/m 18 International Club

4  18.30-20.00  C1 20 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

3  19.15-20.45  A2  20 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

1  19.30-21.00 A1  16 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

6 19:30-21:00 50+ International Club

Vrijdag  1 t/m 4 Leeg  Leeg 

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

6 14:30 -16:00 50+ International Club

https://www.kvwageningen.nl/we-mogen-weer-trainingen-van-de-jeugd-gaan-van-start/
https://www.kvwageningen.nl/we-mogen-weer-trainingen-van-de-jeugd-gaan-van-start/
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Bericht uit de Jeugd TC: weer compleet en jeugd start aangepast op (herhaling) 

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) 

Actueel – Algemeen 

Coronavirus (update) 

• Jeu de boules start weer op donderdag 14 mei 

o De jeu de boules start weer op donderdag 14 mei, en dit conform het protocol van de bond: 

https://njbb.nl/coronavirus-1/ 

• Algemeen sportprotocol en KNKV Protocol aangepast op 8 mei 

o Vanaf 11 mei mogen korfballers van 19 jaar en ouder de trainingen weer hervatten. In navolging op 

het op 8 mei door NOC*NSF geüpdatete algemene sportprotocol presenteert het KNKV het 
korfbalspecifieke protocol: ‘Protocol verantwoord sporten (update 08-05-2020)'. Je vindt deze 
protocollen via https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-%E2%80%98verantwoord-sporten 

o Belangrijkste aanpassing in het KNKV protocol:  

Verder geldt nu in algemene zin(voor alle leeftijdscategorieën): 

▪ De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden. (Let op: hierdoor 

vervallen twee punten in het Protocol voor de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar. Deze punten 
zijn doorgehaald.); 

▪ De verschillende leeftijdscategorieën binnen een vereniging dienen elkaar zo min mogelijk te 
kruisen. 

• Update uit bestuur van donderdag 7 mei:  

o We hebben als bestuur de aankondigingen van "Rutte & co" gisteren met belangstelling gevolgd en 

willen graag zo snel als kan meer leden de mogelijkheid bieden om op het Binnenveld aan de slag te 

gaan. 

o We gaan komende week de jeugd trainingen evalueren en wachten ook nog even de berichtgeving van 
de gemeente en het KNKV af mbt wat kan en mag voor o.a. senioren en jeu de boules. 

o We hopen dat in de week van 18 mei meer leden actief kunnen zijn op onze velden/banen.  

o Tot die tijd is er voor 18+ helaas nog geen mogelijkheid om te sporten in welke vorm dan ook op onze 
locatie. 

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)  

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://njbb.nl/coronavirus-1/
https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-%E2%80%98verantwoord-sporten
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
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Sla twee vliegen in een klap met je nieuwe trainingsshirt (met updates) 

De balans is opgemaakt. Er zijn 45 shirts besteld in deze ronde. Alle bestellers hebben vrijdag 8 mei een 
betaalverzoek ontvangen. Na betaling kunnen de shirts worden opgehaald bij Intersport Winners vanaf zaterdag 
16 mei. En heb je deze ronde nog niet besteld en wil je wel een shirt? Geen paniek. Het bestelformulier staat nog 

steeds online, dus je kunt bestellen en op een later moment verzamelen we die bestellingen, ontvang je daarna 

een betaalverzoek en hoor je wanneer jouw shirt klaar ligt. 

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 online bestellen 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/ 

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

(herhaling) 

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.  

Actueel – Sponsoren in tijden van corona 

Uitgelichte acties van sponsoren in tijden van corona (update) 

• 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/ 

Samen helpen we elkaar deze onzekere tijden door! 

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 

  

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/
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
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/
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/
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Actueel – Vacatures vrijwilligers 

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures (met update) 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Gezocht: mensen die willen helpen bij toezicht en beheer tijdens trainingen jeugd 

• 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 

• Jeroen Hukema kiest ook voor KV Wageningen 
• 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: 

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 

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 
Internet:         www.kvwageningen.nl 

Ledenadministratie: 

https://www.kvwageningen.nl/gezocht-mensen-die-willen-helpen-bij-toezicht-en-beheer-tijdens-trainingen-jeugd/
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/jeroen-hukema-kiest-ook-voor-kv-wageningen/
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
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
mailto:NAC@kvwageningen.nl
mailto:NAC@kvwageningen.nl
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
http://www.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


 

 

Pagina 6 van 7 

 
Weekbrief –11 mei 2020 – Nr. 39 
 
 

 

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 
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