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Korfbal 

Fred Sieswerda geslaagd voor bondsscheidsrechter 

Op 10 oktober j.l. is Fred Sieswerda geslaagd. Hij mag zich nu Bondsscheidsrechter noemen. Hij deed op 10 

oktober praktijkexamen. Fred van harte gefeliciteerd!! 

De arbitrage commissie is hier blij mee. KV Wageningen heeft nog steeds een te kort aan scheidsrechters. We 
hopen dat we nu weer een stukje dichterbij de verplichte scheidsrechters levering komen. 

Namens de arbitrage commissie, 
Hans de Jong  

Update veld- en zaalcompetitie vanuit KNKV 

Vrijdag 23 oktober heeft KNKV op haar website en via social media bericht verspreid onder de kop “Update veld- 

en zaalcompetitie”. De info is per mail naar de verenigingen gegaan. De belangrijkste informatie vind je hieronder, 
de volledige mail vind je via: https://www.knkv.nl/update-veld-en-zaalcompetitie/  

Veldcompetitie 
De veldcompetitie voor het breedtekorfbal is afgesloten. De niet gespeelde wedstrijden worden niet meer opnieuw 

ingepland. Voor het wedstrijdkorfbal worden de niet gespeelde wedstrijden in de doorlopende competities in het 
voorjaar ingehaald. In de klassen B1/B2/C1/C2/DHK is het bestuursbesluit 3.30 gevolgen afbreken competities van 
toepassing. Deze uitwerking wordt in een later stadium met de verenigingen gedeeld. 

Zaalcompetitie 

In deze bijzondere coronatijd, waarin we even geen wedstrijden mogen spelen, is Team Competitie toch volop 
bezig met de planning van de zaalcompetitie. Hier zit natuurlijk een onzekere factor in, omdat nog niet bekend is 
wanneer er weer gestart mag worden met competitiewedstrijden. Wel gaat het proces van de competitieplanning 
volledig door, om zo snel als mogelijk weer te kunnen spelen. Zeker omdat er momenteel getraind kan worden 
door alle leeftijdscategorieën. 

Het KNKV komt binnenkort met een routekaart waarin de opties per startmoment zijn uitgewerkt. Deze routekaart 
wordt momenteel door het bondsbureau en bondsbestuur uitgewerkt. De verwachting is dat er aanstaande dinsdag 
een persconferentie is van de Rijksoverheid. De eventuele uitkomsten hiervan wil het KNKV meenemen in de 
routekaart, die vervolgens met de verenigingen gedeeld wordt. 

Update vanuit Jeugd TC 

We gaan starten in de zaal. Lees de richtlijnen met betrekking hoe we dit gaan organiseren goed door (zie “Update 
bestuur & TC’s: hoe gaan we verder na 25 oktober”, je vindt dit artikel ook nog verderop). De trainers ontvangen 
deze week hierover nog informatie van hun eigen coördinator Jeugd TC.  

Verderop nog een keer het trainingsschema, met een kleine wijziging en toevoeging bij de Aanloop, van waar men 
zich kan omkleden, dit om een en ander corona technisch in goede banen te leiden. 

Voor het in goede banen leiden in Het Binnenveld kunnen we nog wel een aantal beheerder/toezichthouders 
gebruiken. Lees hiervoor de oproep elders in de weekbrief. 

Dinsdag a.s. is er een nieuwe persconferentie. Het kan zijn dat we al onze gemaakte plannen opnieuw moeten 
wijzigen. Voor nu gaan we er vanuit dat de jeugd mag trainen en tegen elkaar spelen. 

Omdat oefenwedstrijden zoals die gepland waren voorlopig nog niet mogen, zullen we onderling oefenwedstrijden 

organiseren. Hierbij een schema voor deze wedstrijden op Het Binnenveld. 
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https://www.knkv.nl/update-veld-en-zaalcompetitie/
https://www.knkv.nl/rvw-3-30-bb-gevolgen-afbreken-competitie/
https://www.kvwageningen.nl/update-bestuur-tcs-hoe-gaan-we-verder-na-25-oktober
https://www.kvwageningen.nl/update-bestuur-tcs-hoe-gaan-we-verder-na-25-oktober


 

 

Pagina 2 van 7 

 
Weekbrief –26 oktober 2020 – Nr. 11 
 
 

 

 

Afhankelijk van wat er de komende tijd allemaal mag, gaan we kijken hoe we de zaterdagen daarna gaan invullen. 

Komende week horen we meer over hoe het zaal seizoen zou kunnen gaan verlopen.  

jeugdtc@kvwageningen.nl 

Actuele versie trainingsschema zaal 

Het actuele trainingsschema voor de zaal, met een kleine wijziging en toevoeging bij de Aanloop, van waar men 
zich kan omkleden, dit om een en ander corona technisch in goede banen te leiden. 

 
 

Update bestuur & TC’s: hoe gaan we verder na 25 oktober (update) 

Trainingen senioren 

Namens Senioren TC kunnen we melden dat de trainingen voorlopig nog niet doorgaan. We wachten tot de 
komende persconferentie met een besluit over wanneer we wel gaan trainen en hoe. 

Dit betekent dat er tot en met vrijdag 30 oktober niet getraind wordt door de seniorenteams 3 tot en met 9 en de 

midweekteams. 

De seniorenteams 1 en 2 zullen aangepast gaan trainen op de trainingstijden van dinsdag en donderdag. 

Hoe er vanaf maandag 2 november getraind mag worden door de senioren communiceren we via de team 
planners. 

Trainingen jeugd -> zie update Jeugd TC hierboven 

 

Vrijdagavond 6 november

19:30-20:30 A4-A5

Veld A Veld B Veld C

9:00-10:00 F1-F2 F3-F4/F-instroom Kangoeroes

10:10-11:10 E3-E5 E4-E8 E6-E9

11:20-12:20 E1-E2 E7-E10

12:30-13:30

13:45-14:45

15:00-16:00

16:15-17:15

17:30-18:30

18:45-19:45

20:00-21:00 A1-A2

Zaterdag 7 november

B3 vrij

D2-D3

D4-D5

D1-C2

C3-B4

C1-B2

B1-A3

2020-2021 Binnenveld Aanloop

Maandag Maandag

17.30-18.30 D4/D5

18.30-19.30 C2/C3/B4

19.30-20.30 TKW / B2

20.30-22.00 S3/S4 Omkleden

Dinsdag Dinsdag

17.00-18.00 D2/D3 18.00-19.15 D4/D5/B3 Tribune Links

18.00-19.00 D1/C1 19.15-20.30 A3/A5 Tribune Rechts

19.00-20.30 A1/A2

20.30-22.00 S1/S2

Woensdag 17.00-18.00 E6/F3/F4/F-instroom Woensdag

18.00-19.00 E3/E4/E8/E9/E10/F1/F2 18.00-19.00 E1/E2/E5/E7 Tribune Links

19.00-20.00 B1/B2 19.00-20.00 A5 HALVE HAL Tribune Rechts

20.00-21.00 S5/S8/S9 20.00-21.00 A3/A4 Tribune Links

21.00-22.30 MIDWEEK 21.00-22.30 S6/S7 Tribune Rechts

Donderdag 17.15-18.15 D1/D2 Donderdag

18.15-19.15 C1/B1 21.00-22.30 S3/S4

19.15-20.30 A1/A2

20.30-22.30 S1/S2

Vrijdag 17.30-18.30 E-teams oneven weken (let op! gewijzigd t.o.v. veld)

17.30-18.30 D3/(t.z.t.Schiet maar raak) even weken

18.30-20.00 C2/C3 even weken

18.30-20.00 B3/B4 oneven weken

19.30-20.30 A4

20.30-21.30 S7/S8

Zaterdag 9.00-10.00 Kangoeroe Klup

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
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Details m.b.t. trainingen 

Algemeen 

• Kleedkamers zijn gesloten, gebruik van het toilet is mogelijk 

(Binnenveld: toiletten in kleedkamer A en B, in de gang bij de EHBO ruimte) 

• Geen ouders toegestaan voor, tijdens of na de training. Voor de jongsten regelen we begeleiding. 

• Routing Binnenveld is als volgt:  

o Binnenveld betreden via hoofdingang beneden, en handen ontsmetten op de aangegeven plekken 

o In de garderobe staan banken waar de zaalschoenen moeten worden aangetrokken 

o De zaal in via de lange gang langs de kleedkamers naar de toegang net voorbij de EHBO-ruimte 
(bij de jeugd halen de trainers de kinderen op uit de garderobe) 

o De zaal uit via de deur links, direct naar de garderobe, waar schoenen weer gewisseld kunnen 
worden 
(bij de jeugd begeleiden de trainers de kinderen terug naar de garderobe) 

o Spelers gaan pas terug naar de garderobe wanneer de volgende groep daar weg is 

o Voor het verlaten van het complex, via de hoofdingang beneden, opnieuw handen ontsmetten  

o Ontsmetten handen bij binnenkomst garderobe, voor reinigen korfbalmateriaal en bij het verlaten 

van het  

Spelers 

• Kom omgekleed naar de training, neem je sportschoenen mee in een tas en een gevulde bidon. 

• Trek je zaalschoenen aan op de daarvoor aangewezen plek en laat hier je buitenschoenen, trainingspak en 
jas achter. 

• Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van je training. Beneden via de hoofdingang van het Binnenveld 
of die van de Aanloop. 

• Wacht tot je trainer/begeleider je komt halen 

• Verlaat na de training direct de zaal, "kleed je om" en verlaat zo snel mogelijk het Binnenveld/de Aanloop. 

• Bij klachten blijf je thuis. 

Trainers 

• Kom op tijd, zodat je kunt helpen met het klaarzetten van het materiaal. 

• Je haalt de kinderen op en checkt of er spelers met klachten zijn. Bij klachten verzoek je de speler om 
naar huis te gaan. 

• Stop tijdig met je training (5 minuten voor einde trainingstijd), zodat er opgeruimd kan worden en het 
materiaal gereinigd. 

• Ben je van de laatste groep, zorg ook dat al het materiaal is opgeruimd en er wordt afgesloten. 

Voor iedereen 

De veelgestelde vragen mbt corona maatregelen zijn door het KNKV op de website gezet: 
https://www.knkv.nl/faqcorona/  

Blijf gezond! 

Bestuurslid Technische Zaken, Senioren TC, TKW en Jeugd TC 
technischezaken@kvwageningen.nl - seniorentc@kvwageningen.nl 

tkw@kvwageningen.nl - jeugdtc@kvwageningen.nl  

Van veld naar zaal (update) 

De nieuwe coronamaatregelen hebben een heel groot effect op wat gepland stond voor de komende weken. Het 
schema is aangepast.  

- week van ma 26/10 Start trainingen in zaal voor jeugd en S1/S2->  
trainingsschema zie hierboven 

- weekend 31/10 en 1/11 Geplande oefenwedstrijden gaan niet door 

- weekend 7/8 november Zaterdag 7 november, onderlinge oefenwedstrijden voor jeugd (programma in 
deze weekbrief) 

- weekend 14/15 november Zaterdag 14 november, onderlinge oefenwedstrijden voor jeugd 

- weekend 21/22 november ?? 

Sleutels van de Aanloop? Graag inleveren (herhaling) 

Wie heeft er sleutel van de Aanloop in zijn of haar bezit? Te gebruiken om Aanloop voor of na training af te 
sluiten? Met het oog op het nieuwe trainingsschema willen we deze sleutels graag terugkrijgen. De sleutels graag 
inleveren bij Arjen van Dee, Frank Schoorl of Jan Willem van Nieuwenhuijsen.  

Wedstrijdinformatie competitie -> vind je elke week achterin de weekbrief 

Met uitslagen van afgelopen week, programma van deze week en volgende week 

https://www.knkv.nl/faqcorona/
mailto:technischezaken@kvwageningen.nl
mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
mailto:tkw@kvwageningen.nl
mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
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Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Eerdere updates uit de technische commissies lees je hier: “Update technische commissies” 
• Uitverkoop huidige lijn clubkleding bij Intersport Winners 
• Teamfoto’s gevraagd  

Wedstrijdverslagen 

Wedstrijdverslagen, veld najaar 2020, nu ook op de website  

Alle wedstrijdverslagen van dit najaar staan nu bij elkaar op de website, en je kunt ze dus rustig teruglezen: 
https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-veldcompetitie-najaar-2020  

Wedstrijdverslagen, leuk toch? 

Levert jouw team volgende week ook een wedstrijdverslag in? Wij plaatsen ‘m wel hier. Je kunt je verslag sturen 
naar weekbrief@kvwageningen.nl. 

Corona communicatie 

Actuele situatie rond trainingen  

-> zie hierboven onder Korfbal voor alle informatie 

Op zoek naar Corona-toezichthouders (herhaling) 

Naast de nog openstaande reguliere vrijwilligersfuncties (zie https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/) 
zijn we dringend op zoek naar Corona-toezichthouders. De taak van de Corona-toezichthouder is om tijdens het 
weekend het op het Binnenveld aanwezige publiek te wijzen op naleving van de Corona-regels, zoals die gelden op 

ons sportcomplex. Soms worden deze regels wel eens vergeten en dan is het goed dat er iemand is die hier even 
op wijst. Wil jij je steentje bijdragen, neem dan contact op met Frank Schoorl (beheerder@kvwageningen.nl, 06 
12412270).  

Corona informatie op onze website 

• Zie Vereniging -> Corona actueel (https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/) 
Voor alle actuele informatie m.b.t. corona en dat natuurlijk in relatie tot onze accommodatie, de 
korfbalcompetitie etc.  

• Nieuwsbericht “Coronavirus – update” (https://www.kvwageningen.nl/corona_update/).  
In dit bericht plaatsen we telkens de updates, en het bericht verwijst naar de corona pagina en omgekeerd.  

Algemene informatie 

Grote Clubactie 2020 update – inleveren tot 22 november 

De Grote Clubactie is ruim een maand onderweg, en loopt nog een paar weken door in november. De hoogste tijd 
voor weer een upate.  

Verkoopboekjes inleveren tot 22 november 

Heb je volle boekjes of ben je klaar met verkopen, lever je verkoopboekje nu dan al in op een van de hieronder 
genoemde inleveradressen. Inleveren kan tot zondag 22 november, maar liever dus eerder, want het invoeren van 
de verkochte loten is ook nog een hele klus.  

Inleveradressen verkoopboekje: 

• Karin den Ridder - Wilslaan 18 

• Carlo van Tricht - Lombardi 108 
• Yvonne Los - Jagerskamp 25 
• Arjen van Dee - Voorburglaan 20 

Online loten kopen kan tot 24 november 

Ook kunnen we loten verkopen via de verkooppagina van onze club: https://clubactie.nl/lot/kv-
wageningen/4900470. Deel de link met familie, vrienden en buren via Whatsapp, e-mail en social media en 
verkoop zo loten. Het bedrag wordt eenmalig van de rekening van de koper afgeschreven en de koper ontvangt 
het lotnummer op zijn bankafschrift en per e-mail. 

Nieuw boekje nodig? 

Als de kinderen een nieuw boekje willen, kan dat door Karin den Ridder hierover te bellen of te appen: 06-
38315429. 

Je leest dit bericht ook op onze website, met daarin ook link naar het bericht: Grote Clubactie 2020, we doen weer 

mee: https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2020-update  

2e hands KV Wageningen kleding: aanbod & vraag (update) 

Heb jij KV Wageningen kleding die je (kind) niet meer past, en wil je die ter overname aanbieden aan nieuwe 
jeugdleden, laat het dan even weten door te reageren op het bericht hierover op facebook, of door te mailen naar 
korfballen@kvwageningen.nl.  

https://www.kvwageningen.nl/update-uit-technische-commissies/
https://www.kvwageningen.nl/uitverkoop-huidige-clubkleding-bij-intersport-winners
https://www.kvwageningen.nl/teamfotos-gevraagd/
https://www.kvwageningen.nl/wedstrijdverslagen-veldcompetitie-najaar-2020
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
mailto:beheerder@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
https://www.kvwageningen.nl/corona_update/
https://clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470
https://clubactie.nl/lot/kv-wageningen/4900470
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2020-update
mailto:korfballen@kvwageningen.nl


 

 

Pagina 5 van 7 

 
Weekbrief –26 oktober 2020 – Nr. 11 
 
 

 

Nieuw aanbod:  
• Wedstrijdbroekje, maat 164/S (per mail) 
• Maat 128: Hummel trainingspak, Reece rokje, donkerblauw trainingsshirt (allen zonder KVW logo, zie foto’s,  

gratis af te halen) (per mail) 
• Buitenschoenen, roze, maat 33 (gratis op te halen) (per mail) 

 
Al eerder hier geplaatst:  
• zwart Reece rokje, zo goed als nieuw maat M (zie facebook) 

• trainingsjas maat M (volwassene), gebruikt (in mailbox) (gratis) 

Vraag:  
• op zoek naar kleding voor jongen maat 122 en meisje 128/134 (zie facebook) 

Neem contact op via facebook met de aanbieder of vrager, of mail naar korfballen@kvwageningen.nl en we 

brengen jullie in contact.  

Sleutels van de Aanloop? Graag inleveren (herhaling) 

Wie heeft er sleutel van de Aanloop in zijn of haar bezit? Te gebruiken om Aanloop voor of na training af te 
sluiten? Met het oog op het nieuwe trainingsschema willen we deze sleutels graag terugkrijgen. De sleutels grag 
inleveren bij Arjen van Dee, Frank Schoorl of Jan Willem van Nieuwenhuijsen.  

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Uitstel Jaarlijkse Algemene Vergadering (oktober) 
• Lief & leed (oktober) 
• Rabo ClubSupport – KV Wageningen doet mee (september)  
• KV Wageningen kleding: 2e hands of nieuw (september) 

Sponsornieuws 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Streaming Valley nieuw lid businessclub KV Wageningen 
• Uitverkoop huidige lijn clubkleding bij Intersport Winners 
• De Nationale Trombosedienst nieuwe shirtsponsor Wageningen B1 
• Hartendieven maakt magazine voor KV Wageningen 
Voor meer berichten: https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/ 

Vacatures vrijwilligers 

Vacature: wil jij deel uitmaken van mediateam KV Wageningen? (herhaling) 

Het mediateam van KV Wageningen is erg blij met de geleverde apparatuur en de ondersteuning die wij van 
Streaming Valley hebben ontvangen en is druk aan het oefenen om hopelijk straks de wedstrijden goed in beeld te 
brengen. (lees ook: Streaming Valley nieuw lid businessclub KV Wageningen)  

Wil jij ook graag onderdeel van dit enthousiaste team uitmaken? We kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Neem 

dan contact op met ons op via tkw@kvwageningen.nl. Je bent van harte welkom.  

Groeten, Mediateam KV Wageningen 
Cees, Daniel, Ronald en Timo 

Vacature: Op zoek naar Corona-toezichthouders (herhaling) 

Naast de nog openstaande reguliere vrijwilligersfuncties (zie 
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/) zijn we dringend op zoek naar 
Corona-toezichthouders. De taak van de Corona-toezichthouder is om tijdens het 
weekend het op het Binnenveld aanwezige publiek te wijzen op naleving van de 

Corona-regels, zoals die gelden op ons sportcomplex. Soms worden deze regels wel 
eens vergeten en dan is het goed dat er iemand is die hier even op wijst. Wil jij je 
steentje bijdragen, neem dan contact op met Frank Schoorl 
(beheerder@kvwageningen.nl, 06 12412270).  

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Oproep vrijwilligers kantine 
• Statistieken bijhouden selectie (TKW) 
• Mensen voor opzetten/uitvoeren financiële acties 

mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/uitstel-jaarlijkse-algemene-vergadering-2020
https://www.kvwageningen.nl/lief-leed
https://www.kvwageningen.nl/rabo-clubsupport-kv-wageningen-doet-ook-dit-jaar-mee
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-kleding-2e-hands-of-nieuw/
https://www.kvwageningen.nl/streaming-valley-nieuw-lid-business-club-kv-wageningen
https://www.kvwageningen.nl/uitverkoop-huidige-clubkleding-bij-intersport-winners
https://www.kvwageningen.nl/de-nationale-trombose-dienst-nieuwe-shirtsponsor-wageningen-b1
https://www.kvwageningen.nl/hartendieven-maakt-magazine-voor-kv-wageningen/
https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/
https://www.kvwageningen.nl/streaming-valley-nieuw-lid-business-club-kv-wageningen
mailto:tkw@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
mailto:beheerder@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/oproep-vrijwilligers-kantine
https://www.kvwageningen.nl/vacatures-binnen-tkw/
https://www.kvwageningen.nl/vacature-mensen-voor-opzetten-uitvoeren-financiele-acties/
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• Sporthal beheer (o.a. openen accommodatie, toezicht houden)  
Je vindt dit overzicht ook op: https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/ 

Activiteiten 

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Schiet-maar-raak trainingen weer zeer geslaagd 
- Korfbalclinics bij SAM Sportweek Herfst 

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: 

Ma 21 dec 20:00 Jaarlijkse Algemene Vergadering, meer info 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 

Programma deze week & volgende week 

Voorlopig geen competitiewedstrijden, dus blijft dit blok voorlopig weer leeg.  
Volgende week hier meer informatie over de oefenwedstrijden voor de jeugd (onderling) op zaterdag 7 en 14 
november.  

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  

https://www.kvwageningen.nl/dringend-gezocht-hulp-sporthal-beheer/
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
https://www.kvwageningen.nl/schiet-maar-raak-trainingen-weer-zeer-geslaagd
https://www.kvwageningen.nl/korfbalclinics-bij-sam-sportweek-herfst
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/
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
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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Bijdragen voor de weekbriefweekbrief@kvwageningen.nl 

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

maar geen garantie.  

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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