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Actueel – Korfbal 

“Zomer” trainingsschema jeugd & senioren – organisatie toezicht, toegang etc.  

Op 1 juli zijn de diverse protocollen aangepast. Korfballers van 19 jaar en ouder hoeven tijdens het sporten geen 
1,5 m afstand meer houden. Voor en na het sporten moet iedereen van 18 jaar en ouder nog steeds 1,5 m afstand 
houden, binnen in de kantine en kleedkamers en buiten op het complex. En ouders mogen op afstand weer komen 
kijken naar de verrichtingen van hun kinderen.  

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Heb je klachten? Blijf thuis! 
We blijven onze handen desinfecteren bij het betreden en verlaten van het veld. 

Toezichthouden wordt komende weken door trainers gedaan. Het verzoek aan betreffende trainers is om zichtbaar 
een geel of oranje hesje aan te trekken.  

Het schoonmaken van de materialen blijven we doen na de laatste training dat betreffende materialen worden 
gebruikt. De teams die deze materialen gebruikt hebben zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken en 
opruimen.  

Uitgebreide uitleg over het gebruik van alle faciliteiten t.b.v. trainingen vind je hieronder:  
“Gebruik faciliteiten trainingen vanaf 1 juli 2020” 

Dinsdag 7, 14 en 21 juli: 
18.45 -19.45   alle C teams (entree via Marijkeweg 23) 

20.00 - 21.00  alle A teams (entree A1/A2 via Marijkeweg 23, A3/A4/A5 via International Club) 

Woensdag 8, 15 en 22 juli: 
17.30-18.30 alle E en F teams (F-teams en E8/9/10 via International Club, E1 t/m E7 via Marijkeweg 23) 
18.45-19.45 alle D teams (entree D1/D2 via Marijkeweg 23, D3/D4/D5 via International Club) 

20.00-21.00 alle B teams (entree B1/B2 via Marijkeweg 23, B3/B4 via International Club) 

Woensdagen 21.00-22.15 

- B selectie (3/4) op veld 3 & 4 
- 7 veld 1 
- 8/9 veld 2 

Donderdagen 20.30-21.45 
- A selectie (1/2) veld 3 & 4 
- 5 veld 1 
- 6 veld 2 

En hoe zat het ook alweer met het protocol Verantwoord sporten? De versie van 1 juli (niet langer korfbalspecifiek, 
maar algemeen vanuit NOC*NSF):  https://nocnsf.nl/sportprotocol 

Gebruik faciliteiten trainingen vanaf 1 juli 2020 

Algemeen 
• Beheerders zorgen voor openen accommodatie op dinsdag, woensdag en  donderdag.  

• Zij zetten voor de eerste trainingen materialen buiten. Teams zetten zelf palen neer. 
• Alleen kleedkamers 7 en 8 zijn te gebruiken. 
• Ieder team desinfecteert en ruimt de materialen op die na training niet meer door andere teams worden 

gebruikt. Na de training van de D,E en F op woensdag is een beheerder aanwezig om te helpen. 

Schoonmaken materialen 
• Desinfecteer je handen voor je gaat schoonmaken. 
• Schoonmaken palen en korven met desinfectiemiddel uit flesjes met opschrift “palen”. Spray het 

desinfectiemiddel op de aanwezige doekjes en maak daar de palen en korven schoon mee. 

• Gebruik voor de ballen de flesjes met opschrift “ballen”. Spuit de ballen in en spoel ze daarna af met water in 
de zwarte bak.   

Opruimen  
• Platen op de stenen rand zo veel mogelijk tegen het hek aan zetten, dus niet op kunstgras laten staan. 

• Karren met ballen en palen en schoonmaakmaterialen in materialenberging zetten.  
• Schoonmaakmaterialen in het materialen hok zetten. 

• Materialenhok sluiten door deur dicht te doen (sleutel is niet nodig). Sluit ook andere deuren indien die nog 
openstaan. 

Sluiten gebouw 

• Dinsdag: laatst vertrekkende teams. 
• Woensdag en donderdag: kantinebeheerders. 

6 juli 2020 

Nr. 47 
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Korfballen in de zomer in de tijd gezet (update) 

Nu ook de senioren tijdens het korfballen niet langer 1,5 m afstand hoeven te houden, komt het moment dat zij 
weer onderlinge partijtjes kunnen gaan spelen. En dat na 3,5 maand… En dat is dan ook de reden dat de senioren 
deze zomer willen blijven trainen en dat kan dus ook. Ook de jeugd wordt de mogelijkheid geboden de komende 3 

weken nog door te trainen, dat is in aangepaste vorm (onderlinge partijen, teams gemixed) en op aangepaste 
tijden. Het is nog wel steeds de bedoeling dat de gebruikte materialen worden gereinigd na gebruik.  

Hoe ziet dat er in de tijd dan uit:  

maandag 6 juli t/m donderdag 23 juli Start van een nieuw schema voor de jeugd en senioren;  

de jeugd gaat onderlinge partijtjes spelen, teams mixen  
-> details van schema voor senioren en jeugd hieronder 

maandag 27 juli t/m donderdag 15 
augustus 

Uitsluitend trainingen voor de senioren 

vanaf maandag 17 augustus Trainingen volgens schema voor nieuwe seizoen dat nog volgt (zal 
vooral wedstrijdkorfbalteams zijn) 

vanaf maandag 24 augustus Alle teams trainen, senioren en jeugd  
(een deel start al in week van 17 augustus) 

zaterdag 29 augustus Oefenwedstrijden 

zaterdag 5 september Start competitie 

Vacature: assistent-trainer Wageningen 4 & trainer Wageningen 7 (herhaling) 

De Senioren TC is op zoek naar een assistent-trainer bij Wageningen 4. Dit om de huidige trainer bij te staan en 
hem te ondersteunen. Mocht je interesse hebben dan graag aanmelden via de mail van de Senioren TC 
(seniorentc@kvwageningen.nl).  

Naast deze assistent zijn we ook nog op zoek naar een trainer voor het jonge Wageningen 7. Hiervoor zoeken we 

een enthousiast persoon die naast prestatie ook gezelligheid belangrijk vindt. Graag reacties via de mail 
(seniorentc@kvwageningen.nl) of bellen naar Lammert Steendam (06-57328549) 

Korfbal – Nog te lezen op de website 

- Update uit technische commissies (juni 2020) 

Actueel – Algemeen 

Gezakt voor corona-test 

Vrijdagavond 3 juli heeft het bestuur onderstaand tekst per mail verstuurd naar alle ontvangers van de weekbrief.  

Beste leden, 

We mogen weer! Maar we moeten het beter doen, anders mogen we heel snel NIET meer. 

Donderdagavond waren er veel mensen op het Binnenveld: voor de ondertekening van het Sport-en 
Beweegakkoord, trainingen, TKW vergadering en jeu de boules. Het clubhuis en terras was zorgvuldig conform de 
Corona-regels ingericht: 1,5 meter afstand en zitplaatsen voor iedereen. 

In de praktijk bleek niet iedereen zich goed aan de regels te houden (stoelen verplaatsen en staand bijeenzijn) en 
dat is simpelweg verboden: in de horeca in de binnenstad, maar ook bij ons op het Binnenveld.   

Daar komt bij dat niet iedereen goed aanspreekbaar was op het naleven van de regels. De hele situatie werd extra 
ongemakkelijk, omdat de burgemeester ook aanwezig was!  

En hoe graag we het ook anders zouden willen: samen zijn we verantwoordelijk voor de naleving van de regels. 

Dus niet alleen de bestuursleden en vrijwilligers, nee, jij en ik, allemaal:  dus spreek elkaar aan als er met stoelen 
wordt geschoven, help elkaar bij de naleving van de regels en blijf beleefd. 

Kortom: in het clubhuis en op het terras is zitten verplicht, mogen stoelen niet verplaatst worden en houd je 
onderling 1,5 meter afstand.  

Tijdens wedstrijden mag je wel rondom het veld staan, op 1,5 meter aan elkaar, uiteraard zonder glaswerk! 
(Kinderen tot 18 jaar mogen wel dichterbij elkaar staan.) 

We moeten er niet aan denken dat we weer dicht zouden moeten. Laten we er samen een mooie zomer van 
maken. 

Sportieve groet, 
Het bestuur (bestuur@kvwageningen.nl) 

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:seniorentc@kvwageningen.nl
mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-technische-commissies/
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
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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Verschijningsdata weekbrief juli-augustus 2020 (herhaling) 

In de week van 29 juni, 6 en 13 juli verschijnt er een weekbrief. Daarna houden we even pauze. De eerste 
weekbrief van het nieuwe seizoen verschijnt in de week van 17 augustus. Mocht je er anders over denken, laat het 
weten op weekbrief@kvwageningen.nl.  

Kantine open, betaal zonder contant geld -> pinnen of de KNIP app (update) 

Vorige week lazen jullie hier voor het eerst over de KNIP app en dat je er bij KV Wageningen mee kunt betalen. 
Inmiddels zijn er al 55 rekeningen geopend! En de eerste drankjes zijn er ook al mee betaald.  

Nu de kantine weer open is, is er na de training weer de mogelijkheid om samen wat te 
drinken en te eten. Het verzoek was altijd al om zoveel mogelijk met pin te betalen, en zo 
min mogelijk met contant geld. Vanwege corona willen we het contant geld nog verder 
terugdringen, en daarom is er nu ook de mogelijkheid om mobiel te betalen met je 
telefoon via de KNIP app. De instructie hoe deze app te installeren, vind je achterin deze 
weekbrief. De code om te installeren is KVW2020.  

Het gebruik van de KNIP app heeft diverse voordelen:  

• Voor de club zijn de kosten per transactie veel lager dan bij losse pin betalingen.  

• Ouders kunnen voor kinderen de app op de telefoon zetten 
• Teams kunnen samen een rekening aanmaken voor de teampot ter vervanging van het 

bekertje met contact geld 
• Veiligheid barpersoneel met oog op corona door minder contact 
• Verder is deze app straks je clubkaart waarmee je bij sponsoren leuke deals kunt 

krijgen 

Algemeen - Nog te lezen op de website:  

• Coronavirus (update) (van 4 juli) 
• Nieuwe start voor Club van 100 (van 9 juni)  

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 

Actueel – Vacatures vrijwilligers 

Vacature: assistent-trainer Wageningen 4 & trainer Wageningen 7 (herhaling) 

De Senioren TC is op zoek naar een assistent-trainer bij Wageningen 4. Dit om de huidige trainer bij te staan en 
hem te ondersteunen. Mocht je interesse hebben dan graag aanmelden via de mail van de Senioren TC 
(seniorentc@kvwageningen.nl).  

Naast deze assistent zijn we ook nog op zoek naar een trainer voor het jonge Wageningen 7. Hiervoor zoeken we 
een enthousiast persoon die naast prestatie ook gezelligheid belangrijk vindt. Graag reacties via de mail 

(seniorentc@kvwageningen.nl) of bellen naar Lammert Steendam (06-57328549) 

Vacatures: trainer/coach bij de jeugd (herhaling) 

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: 1x  E, F en Kangoeroes, meerdere vacatures 

Namens de Jeugd TC 

Arjen van Dee, Coördinator Jeugd TC 

  

mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/corona/
https://www.kvwageningen.nl/nieuwe-start-voor-club-van-100/
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/
mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
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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/ 

Actueel – Activiteiten 

Afsluiting seizoen – zaterdag 11 juli (update)  

Nu er per 1 juli weer veel meer mogelijk is, gaan we op zaterdag 11 juli een 
aantal activiteiten organiseren waarmee we min of meer het seizoen afsluiten. Dit 
doen we middels de volgende activiteiten:  
- 10:30-12:30 uur – sportieve activiteit voor Kangoeroes, F, E en D (huidige 

seizoen) 

- vanaf 13:00 uur Schutterstoernooi voor iedereen vanaf de C 
- Jeu de boules toernooi (middag) 

Aanvankelijk stond er ook een BBQ op het programma, maar deze gaat niet door. 
Bij nader inzien is het nu nog niet verstandig om een dergelijke activiteit te willen 
organiseren op Het Binnenveld. Er zijn veel versoepelingen per 1 juli en als club 

moeten we daar nog leren op de juiste manier mee om te gaan. We moeten 
elkaar aanspreken op de 1,5 meter regel, zodat we die in onze 
binnenaccommodatie, op het terras en de buitenruimte om de sportvelden ook 
daadwerkelijk handhaven. De komende periode gaan we gebruiken om daar aan te wennen. 

Kangoeroes, F, E en D (ochtend) 
Voor de Kangoeroes, F, E en D van het huidige seizoen is er van 10:30 tot 12:30 uur een sportieve activiteit om 
het jaar af te sluiten! Mocht je mee willen doen, laat het ons weten door een mail te sturen naar jac-
kvw@hotmail.com. Graag van te voren aanmelden i.v.m. de voorbereidingen. Aanmelden is mogelijk t/m vrijdag, 

maar ben je het toch vergeten om te doen en wil je wel meeddoen, kom dan gewoon. We hopen jullie zaterdag te 
zien!  
Het JAC.  

 
Schutterstoernooi – vanaf C (middag) 
In normale tijden zouden we op Hemelvaartsdag het schutterstoernooi hebben gehad, waarvan de organisatie in 
handen was van onze in januari overleden voorzitter Gertjan van Leeuwen. We gaan het schutterstoernooi inhalen 
op zaterdagmiddag 11 juli en iedereen vanaf de C’s kan meedoen. Een mooie gelegenheid om je (oud-) 
teamgenoten weer eens te zien.  

We spelen in 3 categorieën en je meldt je aan als koppel voor een van de 3 categorieën:  

- jeugd (C’s en B’s) 

- ouder & kind (kinderen vanaf de C) 

- overig (A’s en senioren) 

We starten om 13:00 uur en rond 17-18 uur is ergens de finale.  

Organisatie is in handen van Jan Willem van Nieuwenhuijsen. Aanmelden voor het toernooi (als duo) kan via het 
formulier inmiddels op de website staat (aanmelden uiterlijk vrijdag 10 juli): Inschrijfformulier 

schutterscompetitie. 

Zien we jou op 11 juli?  

Jeu de boules toernooi (middag) 
’s Middags is er een jeu de boules toernooi. Hiervoor aanmelden in koppels. Heb je geen ballen, geen probleem, je 
kunt ze lenen. Naast het toernooi zal er door de deelnemers individueel gestreden worden om de titel “beste 
schutter”.  

De organisatie is in handen van Sjoerd van Leeuwen. Aanmelden voor deelname kan door een mail te sturen naar 

Sjoerd (sjoerdvanleeuwen1@hotmail.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/
mailto:jac-kvw@hotmail.com
mailto:jac-kvw@hotmail.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jBXeGE-Dj0i4xVxWkCsTX7QcEMcoYOhEoWaz2_FpUxJURDdGQU9HV003MzdZMUNDVlNUWkJQNEdSOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jBXeGE-Dj0i4xVxWkCsTX7QcEMcoYOhEoWaz2_FpUxJURDdGQU9HV003MzdZMUNDVlNUWkJQNEdSOS4u
mailto:sjoerdvanleeuwen1@hotmail.nl
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Nederlandse Korfbal Pubquiz – vrijdag 17 juli, 20:00 uur 

Ons lid Roos van Holland organiseert een korfbal pubquiz samen met haar 
commissiegenoten van de studentenkorfbalcommissie van het KNKV. En Roos heeft ons 
gevraagd om daar zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan te geven. Want het wordt dan wel 

georganiseerd door studenten, de quiz is voor iedereen! 

''Op vrijdag 17 juli aanstaande zal vanaf 20:00 de Nederlandse Korfbal Pubquiz 
plaatsvinden. Deze pubquiz is voor het GEHELE Nederlandse korfbalpubliek, dus voor jong 
en oud en van het hoge noorden tot het diepe zuiden! 

Om ook mee te doen voor de prijzen, moet je je als team opgeven. Bedenk dus ook goeie 
teamnaam met elkaar! Let op: elk team mag uit maximaal 5 personen bestaan! 

Het opgaveformulier voor je team is te vinden via de volgende link: 

http://bit.do/KorfbalPubquiz. De prijzen worden aangeboden door Korfbaltotaal.nl.       Meer 

informatie is te vinden in het facebook evenement 
https://www.facebook.com/events/194444515274446/ 

Wij hopen jullie allemaal te zien op 17 juli! 

PS. Het medium waarop de Nederlandse Korfbal Pubquiz te volgen zal zijn, wordt nog bekend gemaakt.'' 

Activiteiten - Nog te lezen op de website:  

- Update m.b.t. zomerkampen jeugd: sportdag 22/23 augustus (23 juni 2020) 

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.  

  

Wageningen 3 & 4 sloten zaterdag het seizoen samen 

af op Het Binnenveld. Met sportieve activiteiten en 
samen pizza eten, op 1,5m. De pizza's, afkomstig van 
bordsponsor New York Pizza Wageningen, waren 
gratis! New York Pizza Wageningen bedankt voor de 
lekkere pizza's! 

 

Vorige week donderdag kon de selectie voor het eerst 

weer op de "normale" manier trainen. Na afloop van 
de training werd er afscheid genomen van de 
vertrekkende spelers, trainers en begeleiding. 
Iedereen werd persoonlijk toegesproken door Naomi, 
voorzitter TKW, en in de  bloemetjes gezet. De spelers 
ontvingen daarnaast nog een collage. Jammergenoeg 
was Matté niet van de partij. 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Zat 11 juli  Seizoensafsluiting voor iedereen – diverse activiteiten – zie hierboven 

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/  

  

http://bit.do/KorfbalPubquiz
https://www.facebook.com/events/194444515274446/
https://www.kvwageningen.nl/update-m-b-t-zomerkampen-sportdag-22-23-augustus/
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
http://kvwageningen.nl/interactief/agenda/
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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: 
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.  

mailto:voorzitter@kvwageningen.nl
mailto:secretaris@kvwageningen.nl
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
http://www.kvwageningen.nl/
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