
 

 

Weekbrief – 15 februari 2016 – Nr. 27 
 

KV Wageningen 
 

Pagina 1 van 9 

 

   
 

 

Actueel – Korfbal 

Updates uit technische commissies  

Deze week vinden jullie opnieuw een aantal geactualiseerde artikelen in de weekbrief:  
• vacatures die er zijn voor trainer en/of coach bij de jeugdteams, met specifieke vermelding van de teams 

(ook op onze website: https://www.kvwageningen.nl/vacatures-trainer-en-of-coach-bij-de-jeugd/) 
• trainingen tot de zomer – schema vanaf maandag 15 juni (update) 

(ook op onze website: https://www.kvwageningen.nl/trainingen-tot-de-zomer-nieuw-schema-vanaf-15-juni/) 

Alle berichten van de diverse technische commissies uit de weekbrieven van de afgelopen weken, waaronder 

diverse teamindelingen, vind je terug in een verzamelartikel op de website: https://www.kvwageningen.nl/update-
uit-technische-commissies/ 

Vacatures: trainer en/of coach bij de jeugd (update) 

Op dit moment hebben we, Jeugd TC, bij onderstaande teams nog vacatures voor de rol van trainer en/of coach. 

We streven er naar om op al onze jeugdteams 2 trainers/coaches te hebben. We zijn hier wel afhankelijk van de 
bereidheid van leden en ouders om zich als vrijwilliger in te zetten voor onze jeugdafdeling. Bij de E, F en 

Kangoeroes kunnen we nog wel extra mensen gebruiken die ondersteunen bij trainen geven en ook bij het 
coachen. 

Nu de concept indeling van de teams bekend is, kunnen ouders zich gericht voor een team aanmelden.  

Korfbal inzicht en of ervaring is handig maar niet het belangrijkste. Kinderen kunnen enthousiasmeren en positief 
coachen is een kwaliteit die, bij met name de jongste jeugd, veel belangrijker is. 

Voor meer informatie of je aanmelden, mail naar jeugdtc@kvwageningen.nl. 

Vacatures: A5: 2x B4: 2x  C3: 1x  E, F en Kangoeroes, meerdere vacatures 

Namens de Jeugd TC 

Arjen van Dee, Coördinator Jeugd TC (jeugdtc@kvwageningen.nl) 

Trainingen tot de zomer (update) 

Sinds maandag 15 juni trainen alle leeftijdsgroepen in de nieuwe teams. Sinds maandag 15 juni geldt er een nieuw 
schema dat van kracht is tot en met zaterdag 4 juli. Dit schema vinden jullie ook onder Actueel schema 
trainingstijden voorjaar 2020. 

Wat is er deze week gewijzigd? De te gebruiken ingangen voor de trainingen van de F-teams, woensdag 16:40 
uur, waren niet logisch en zijn daarom aangepast: F1/F2 veld 1 via Marijkeweg 23, en F3/F-instroom veld 2, via 
International Club.  

De protocollen gelden nog steeds. We merken dat iedereen wat losser omgaat met de regels, maar we willen 
benadrukken om je aan de regels te houden.  

Er komt regelmatig iemand van de gemeente controleren of wij (KV Wageningen) ons aan de regels houden. 

Check de informatie om de website en de corona updates.  

Handige linkjes:  
• actuele korfbalspecifieke protocol (versie 29 mei): https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-

verantwoord-sporten 
• overzicht van hoe we het bij KV Wageningen doen (via Actueel schema trainingstijden voorjaar 2020) 

Hieronder nog even kort de belangrijkste zaken als reminder:  
• Kom alleen naar het sportcomplex als je daar een functie hebt. 
• Kom maximaal 10 minuten van te voren. 
• Check van te voren bij welke ingang jouw team wordt verwacht. 

• De 1,5 meter geldt nog steeds, behalve de uitzonderingen tijdens het trainen voor alle jeugd t/m 18 jaar. 
• Kom omgekleed! Als je een plekje zoekt om je schoenen aan te doen, omdat je van wat verder weg moet 

komen, denk aan de 1,5 meter! 
• Neem een bidon met water mee. 
• Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van het veld. 
• #wijzijnwageningen #samentegencorona 

22 juni 2020 

Nr. 45 

https://www.kvwageningen.nl/vacatures-trainer-en-of-coach-bij-de-jeugd/
https://www.kvwageningen.nl/trainingen-tot-de-zomer-nieuw-schema-vanaf-15-juni/
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-technische-commissies/
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-technische-commissies/
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/actueel-schema-trainingstijden-voorjaar-2020/
https://www.kvwageningen.nl/actueel-schema-trainingstijden-voorjaar-2020/
https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-verantwoord-sporten
https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-verantwoord-sporten
https://www.kvwageningen.nl/actueel-schema-trainingstijden-voorjaar-2020/
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Dag  Veld  Tijden Teams  Max per veld Type paal Leeftijdscategorie In- en uitgang

Maandag  2  18.00-19.00 D4/D5  24 3,0 t/m 12 International Club

4  18.00-19.00 D1/D2  24 3 t/m 12 Marijkeweg 23 

3  18.15-19.15 D3 24 3 t/m 12 International Club

1  19.15-20.15 B3/B4 24 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

2  19.15-20.15 B1/B2 24 3,5 13 t/m 18 International Club

4  20.00-21.00 S6 16 3,5 18+ Marijkeweg 23 

3  20.00-21.00 S5 16 3,5 18+ Steeg met brandweer

5.1 18:00-20:30 Invicta volleybal 6 Steeg met brandweer

5.2 18:00-20:30 Invicta volleybal 6

Dinsdag 2  18.00-19.00 C3/C4 24 3,5 13 t/m 18 International Club

4  18.00-19.00 C2 24 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

2  19.15-20.15 A4 24 3,5 13 t/m 18 International Club

1 19.15-20.15 A5 24 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

3  18.45-19.45 A3 24 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

1 20:15-21:15 S1 16 3,5 18+ Marijkeweg 23 

3  20.00-21.00 S3 16 3,5 18+ Marijkeweg 23 

4  20.00-21.00 S4 16 3,5 18+ International Club

5.1 18:30-20:00 Improve Volleybal 6 13 t/m 18 Steeg met brandweer

5.2 18:30-20:00 Improve Volleybal 6 13 t/m 18 Steeg met brandweer

Woensdag  1  16.40-17.40 F1/F2 24 2,5 t/m 12 Marijkeweg 23 

2  16.40-17.40 F3/F Instroom 24 2,5 t/m 12 International Club

3  17.20-18.20 E9/E10/E-instroom 24 3 t/m 12 Marijkeweg 23 

4  17.20-18.20 E6/E7/E8 24 3,0 t/m 12 International Club

1  18.00-19.00 E1/E2 24 3,0 t/m 12 Marijkeweg 23 

2  18.00-19.00 E3/E4/E5 24 3,0 t/m 12 International Club

3  19.00-20.00 S9 16 3,5 18+ Marijkeweg 23 

5.1 18:30 - 20:00 Improve Volleybal 6 13 t/m 18 Steeg met brandweer

5.2 18:30 - 20:00 Improve Volleybal 6 13 t/m 18 Steeg met brandweer

Donderdag  1  15:00 - 17:00 Sportfondsen 16 Marijkeweg 23 

3  19.00-20.00 C1 24 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

2  19.30-20.30 A2  24 3,5 13 t/m 18 International Club

1  19.30-20.30 A1  24 3,5 13 t/m 18 Marijkeweg 23 

4 20.30-21.30 S1 16 3,5 18+ Marijkeweg 23 

3 20.30-21.30  S2 16 3,5 18+ International Club

6 19:30-21:00 Jeu de boules International Club

5.1 18:00 - 21:30 Invicta volleybal 6 Steeg met brandweer

5.2 18:00 - 21:30 Invicta volleybal 6 Steeg met brandweer

Vrijdag  1  19.30-20.30 S7 16 3,5 18+ Marijkeweg 23 

2  20.00-21.00 S8 16 3,5 18+ International Club

5.1 19:30 - 21:00 Improve Volleybal 6 13 t/m 18 Steeg met brandweer

5.2 19:30 - 21:00 Improve Volleybal 6 13 t/m 18 Steeg met brandweer

Zaterdag  1  09.00-10.00 Kangoeroes  20 t/m 12 Marijkeweg 23 

2 09.30-10.30 Schiet-maar-raak 20 t/m 27 juni t/m 12 International Club

6 14:30 -16:00 Jeu de boules International Club

Trainingsschema voor periode maandag 15 juni t/m zaterdag 4 juli (versie 23 juni, 9:30)
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Wageningse jeugd kan kennismaken met korfbal – wel eerst aanmelden (herhaling) 

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 de Jeugd TC (jeugdtc@kvwageningen.nl) of door te 
appen/bellen met Alien Jalvingh (0644348874). Aanmelden kan ook via Sjors Sportief. Heb je daar nog geen 
account, dan moet je die eerst aanmaken.  

Actueel – Algemeen 

Update m.b.t. zomerkampen jeugd: sportdag 22/23 augustus 

Al eerder is besloten dat de zomerkampen voor de jeugd in de vorm zoals we die al vele jaren organiseren niet 
doorgaan dit jaar. Er is door de kampleiding inmiddels gekeken naar een alternatieve invulling op Het Binnenveld. 
Overnachten voor 1 september wordt gezien als een evenement, en dus is dat ook geen optie.  

Zowel het oudste als het jongste kamp gaat nu kijken naar het organiseren van een sportdag in het voorlaatste 

weekend van de zomervakantie (22/23 augustus). Hierover volgt nog meer informatie. 

Volgend jaar hopen we weer een kamp te kunnen organiseren zoals we dat al jaren deden. 

Namens de kampleiding van jongste en oudste kamp,  
Arjen van Dee - Bestuurslid Jeugd 

Lid worden van de Club van 100 en ook op het bord?  

Heb je het Club van 100 bord nog niet gezien in het 

clubhuis? Dat kan kloppen, want het hing er nog maar 
net toen op 13 maart het clubhuis op slot ging 
vanwege corona. Zoals het er nu naar uitziet gaat ons 
clubhuis in Het Binnenveld op 1 juli weer open en kun 
je dan het bord in het echt bewonderen. De eerste 
leden van de Club van 100 staan er trouwens al op 

vermeld. Met hun bijdrage van 100 Euro steunen zij 
de club extra.  

Wil je ook met je partner, je gezin, je team of met 
wie dan ook maar lid van de Club van 100 worden, en 
te bewonderen zijn op het bord (of niet omdat je 

anoniem wilt blijven), kijk dan verder op onze 
website: https://www.kvwageningen.nl/nieuwe-start-voor-club-van-100/  

Coronavirus – 1 juli komt steeds dichterbij (update) 

1 juli komt steeds dichterbij. Zoals het er nu naar lijkt mogen sportkantines vanaf 1 juli weer gebruikt gaan 

worden. Wel met de nodige maatregelen natuurlijk. Onze vrijwilligers zijn al volop bezig om ook binnen alles zo 
aan te passen dat voldaan wordt aan de richtlijnen vanuit de diverse coronal protocollen (looplijnen, 1,5 m afstand 
houden etc.). Meer informatie volgt.  

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)  

Bijdrage uit Rabobank Coöperatief Fonds voor KV Wageningen (herhaling) 

Naast regelingen van de overheid, zijn er ook andere initiatieven bedoeld om verenigingen te helpen het hoofd 
boven water te houden tijdens de corona crisis. Een van die initiatieven is het Rabobank Coöperatief Fonds. Het is 
een regeling waarbij verenigingen en stichtingen een aanvraag voor een bijdrage kunnen indienen om de gevolgen 

van corona financieel draaglijker te maken. Onze aanvraag is goedgekeurd en er is inmiddels een bijdrage 
ontvangen uit het Rabobank Coöperatief Fonds. Rabobank Vallei en Rijn, dank je wel namens heel KV Wageningen! 

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.sjorssportief.nl/
https://www.kvwageningen.nl/nieuwe-start-voor-club-van-100/
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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Trainingsshirts zijn nog steeds te bestellen (herhaling) 

Inmiddels zijn er 55 trainingsshirts besteld uit de actie die we hebben samen 
met onze partner Intersport Winners. En voor wie ook nog zo'n shirt wil, je 
kunt 'm gewoon bestellen en steunt daarmee een lokale ondernemer en tevens 

partner van KV Wageningen, en je steunt de club. Van elk besteld shirt gaat 5 
Euro naar KV Wageningen.   
Het shirt kun je online bestellen via het online formulier in het bericht op de 
website. Hier vind je ook alle info over beschikbare maten etc. Nadat je je 
bestelling hebt gedaan, ontvang je informatie over de wijze van betalen en het 
ophalen in de winkel.  

 

Actueel – Sponsoren in tijden van corona 

Recente nieuwsberichten sponsoring (juni 2020) 

• Sponsoren verrast met heerlijk appeltaartje 
• Met Riwojo je (gehuurde) ruimte naar eigen smaak inrichten 

• Sponsoren in de horeca weer van start 

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, PP Personeelsdiensten en Autobedrijf Rové 
• Businessclub 
• Bordsponsoren 

Actueel – Vacatures vrijwilligers 

Vacatures: trainer/coach bij de jeugd (update) 

Op dit moment hebben we, Jeugd TC, bij onderstaande teams nog vacatures voor de rol van trainer/coach. 

We streven er naar om op al onze jeugdteams 2 trainers / coaches te hebben. We zijn hier wel afhankelijk van de 
bereidheid van leden en ouders om zich als vrijwilliger in te zetten voor onze jeugdafdeling. Bij de E, F en 
Kangoeroes kunnen we nog wel extra mensen gebruiken die ondersteunen bij trainen geven en ook bij het 
coachen. 

Nu de concept indeling van de teams bekend is, kunnen ouders zich gericht voor een team aanmelden. 

Korfbal inzicht en of ervaring is handig maar niet het belangrijkste. Kinderen kunnen enthousiasmeren en positief 
coachen is een kwaliteit die, bij met name de jongste jeugd, veel belangrijker is. 

Voor meer informatie of je aanmelden, mail naar jeugdtc@kvwageningen.nl. 

Vacatures:  

• A5; 2x 
• B4; 2x 
• C3; 1x 
• E, F en Kangoeroes, meerdere vacatures 

Namens de Jeugd TC 

Arjen van Dee, Coördinator Jeugd TC 

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures (met update) 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Sportmedische begeleiding gezocht (TKW) 
• Statistieken bijhouden selectie (TKW) 
• 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/ 

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/sponsoren-verrast-met-heerlijk-appeltaartje/
https://www.kvwageningen.nl/met-riwojo-je-gehuurde-ruimte-naar-eigen-smaak-inrichten/
https://www.kvwageningen.nl/sponsoren-in-de-horeca-weer-van-start/
https://www.kvwageningen.nl/hoofdsponsor/
https://www.kvwageningen.nl/partners/
https://www.kvwageningen.nl/leden-businessclub/
https://www.kvwageningen.nl/overige-sponsoren/
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/vacatures-binnen-tkw/
https://www.kvwageningen.nl/vacatures-binnen-tkw/
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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Actueel – Activiteiten 

Update m.b.t. zomerkampen jeugd: sportdag 22/23 augustus 

Al eerder is besloten dat de zomerkampen voor de jeugd in de vorm zoals we die al vele jaren organiseren niet 

doorgaan dit jaar. Er is door de kampleiding inmiddels gekeken naar een alternatieve invulling op Het Binnenveld. 
Overnachten voor 1 september wordt gezien als een evenement, en dus is dat ook geen optie.  

Zowel het oudste als het jongste kamp gaat nu kijken naar het organiseren van een sportdag in het voorlaatste 
weekend van de zomervakantie (22/23 augustus). Hierover volgt nog meer informatie. 

Volgend jaar hopen we weer een kamp te kunnen organiseren zoals we dat al jaren deden. 

Namens de kampleiding van jongste en oudste kamp,  
Arjen van Dee - Bestuurslid Jeugd 

Team NL speelster Jessica Lokhorst “back to school” in Wageningen 

We kunnen in Wageningen terugkijken op een geslaagde "Back to School" van Jessica Lokhorst van Team NL 
Korfbal. Jessica ging vrijdag 19 juni terug naar haar oude basisschool, de Johan Frisoschool. Dit alles in het kader 
van "Korfbal Back to School": in juni gaan spelers en speelsters van TeamNL Korfbal en Talent TeamNL Korfbal 
naar hun oude basisschool toe om daar korfbalclinics te verzorgen.  

6 groepen van de Johan Frisoschool hebben in Park Noordwest heerlijk kunnen korfballen. De eerste 4 clinics 
verzorgde Jessica, daarbij ondersteund door vrijwilligers van KV Wageningen, Jochem Langstraat en Timon Los. Na 
afloop ontvingen de kinderen een uitnodiging voor onze schiet-maar-raak trainingen, elke zaterdag in juni van 
9:30-10:30 uur. 2 clinics waren helaas zonder Jessica, maar onder leiding van Jochem, Nynke Schets en Alien 
Jalvingh hebben ook die groepen weer gekorfbald. Weer, want 5 van de 6 groepen hadden in maart nog een 
korfbalgymles van ons gehad.  

We bedanken Jessica, en alle vrijwilligers die meehielpen bij de clinics (Jochem, Timon, Nynke en Alien), en Carlo 
van Tricht die zorgde voor het "inpakken" en vervoer van het materiaal. Niet alleen korfbalmaterialen, maar ook 
een desinfecteerstation zoals we die op het Binnenveld gebruiken.  

Jessica is geboren en getogen in Wageningen en startte met korfballen bij SSS, nu KV Wageningen, en stapte in 
de B-jeugd in 2007 over naar DVO in Bennekom. Dat was voor er sprake was van KV Wageningen. Ze speelde bij 
DVO in de A1, stroomde door naar de selectie en debuteerde in de Korfbal League in 2010, tevens het 1e jaar van 
DVO in de Korfbal League. In 2014 maakte ze de overstap naar Fortuna uit Delft. In het zaalseizoen 2018/19 won 
ze met Fortuna de finale van de Korfbal League in de Ziggo Dome. Sinds 2018 maakt Jessica deel uit van het 

nationale team, TeamNL Korfbal. In haar jeugd kwam ze uit voor Jong Oranje. 

"Back To School" is een van de onderdelen van de Korfbalzomer die wordt georganiseerd door het KNKV. 

Foto's: Marco Spelten, www.korfbalfoto.nl 

Foto’s van de week 

Heb je leuke korfbalfoto’s die je 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: 

22/23 aug  Jongste kamp & Oudste kamp -> aangepaste vorm is sportdag, meer informatie volgt 
(zie deze weekbrief onder Algemeen) 

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 

https://www.knkv.nl/korfbalzomer
http://www.korfbalfoto.nl/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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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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.  

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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