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Korfbal 

Update Jeugd TC – o.a. programma 5, 12 en 19 december 

Zoals vorige week al aangekondigd, voor de zaterdagen 12 en 19 december is nu ook een programma 

beschikbaar. Hoe ziet het programma er voor de komende drie zaterdagen uit:  

Zaterdag 5 december 

Geen programma voor de A t/m de F. De Kangoeroes hebben op de normale tijd, 9:00-10:00 uur, een 

“pietentraining” 

Zaterdag 12 december 

9:00-10:00 F3/F4/F-instroom (onderling, gemixte teams) * | Kangoeroes 

10:05-11:05 F1/F2/E7/E8/E9/E10 (onderling, gemixte teams) ** 

11:10-12:10 D5 – E4/E5/E6 *** 

12:15-13:15 D4 – E4/E5/E6 *** 

13:20-14:20 D3 – E1/E2/E3 *** 

14:25-15:25 D2 – E1/E2/E3 *** 

Voor de C t/m de A geen training of wedstrijdjes collectief vanuit de JTC gecoördineerd. 

* F3/F4/F-instroom 

• Ter plekke maken we teams. Is je kind afwezig dan graag afzeggen in de team app.  

** F1/F2/E7/E8/E9/E10  

• Aanmelden voor deelname via de teamouder, dit kan t/m 9 december.  
• Teamouder speelt opgaves door aan Yvonne Los.  

*** D-team tegen 8-tal uit de E 

• Uit drie teams E, maken we 2 8-tallen. Elk 8-tal E speelt tegen een D-team (D2 t/m D5). Kinderen uit de E 
horen na aanmelding bij welk 8-tal ze horen, dus hoe laat ze spelen.  

• Kinderen uit de E melden zich aan via de teamouder, dit kan t/m 9 december. Teamouder spelen opgaves door 
aan Yvonne Los 

• Kinderen uit de D melden zich aan via de trainer, dit kan t/m 9 december.  

Zaterdag 19 december 

9:00-10:00 F2/F3/F4/F-instroom (onderling, gemixte teams) * | Kangoeroes 

10:05-11:05 1e groep teams dierentoernooi E-teams + F1 ** 

11:10-12:10 2e groep teams dierentoernooi E-teams + F1 ** 

12:15-13:45 Monokorfbal 3 tegen 3 gemixte teams – D2 t/m D5 *** 

14:00-15:30 Monokorfbal 3 tegen 3 gemixte teams – C1 t/m C3 + D1 *** 

15:45-17:15 Monokorfbal 3 tegen 3 gemixte teams – B1 t/m B4 *** 

17:30-19:00 Monokorfbal 3 tegen 3 gemixte teams – A1 t/m A5 *** 

* F2/F3/F4/F-instroom 

• Ter plekke maken we teams. Is je kind afwezig dan graag afzeggen in de team app 

** Meer informatie dierentoernooi E-teams + F1 

• Voor de E-teams plus de F1 is er een dierentoernooi, een toernooi met 4 tegen 4 wedstrijden van gemixte 

teams met dierennamen.  
• Aanmelden voor dit toernooi via de teamouder (t/m woensdag 16/12), teamouders zetten de opgaves door 

naar Yvonne Los.  
• Op basis van de aanmeldingen worden de dierenteams gemaakt, en iedereen hoort dan nog in welk team ze 

zitten en of ze in de 1e groep teams (10:05-11:05) of in de 2e groep teams (11:10-12:10) van het 

dierentoernooi spelen.  

*** Monokorfbal 3 tegen 3 gemixte teams: 

• Min. 4 personen/team, met in elk team 1 speler van een ander team, dus 3 + 1 wisselspeler 
• Wij maken de teams op basis van opgave van de spelers: Opgeven voor 12 december bij je trainer, die geven 

dit door aan de JTC-coördinatoren.  

30 november 2020 
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• 1,5 uur per leeftijdsgroep, conform bijgaande schema. 
• Spelinfo volgt die zaterdag of  evt. eerder via de JTC-coördinatoren . 
jeugtc@kvwageningen.nl  

Trainingen senioren (herhaling) 

Vanaf 23 november mag er eindelijk weer getraind worden door alle senioren teams. 

Wel zijn er een aantal regels: 

• Er mogen maximaal 30 mensen tegelijk in de zaal (dus heb je meer dan 15 teamgenoten die willen trainen, 

overleg dan even met het team dat tegelijk met jou traint of dat past).  
• De teams moeten trainen in viertallen, de 1,5 afstand geldt voor iedereen, ook binnen een viertal. Dit betekent 

dus dat wedstrijdjes/partijvormen niet zijn toegestaan. De viertallen mogen niet wisselen en moeten 
herkenbaar zijn door hesjes of dezelfde kleur shirts.  

• Kleedkamers en kantine zijn dicht dus thuis omkleden en douchen.  

Meer informatie is te vinden op: https://www.knkv.nl/faqcorona/  

Het trainingsschema (zoals eerder gecommuniceerd is te vinden op: 
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema  

Veel plezier met trainen! 

De senioren TC (seniorentc@kvwageningen.nl)  

Actuele versie trainingsschema zaal 

Het actuele trainingsschema voor de zaal vind je op onze website onder Competitie -> Trainingsschema 
Voor een overzicht van alle regels rond het korfballen: https://www.knkv.nl/faqcorona  

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Update maatregelen coronavirus (KNKV, 18 november) 
• Routekaart competitie (website KNKV) 
• Update bestuur & TC’s: hoe gaan we verder na 25 oktober 
• Fred Sieswerda geslaagd voor bondsscheidsrechter 
• Eerdere updates uit de technische commissies lees je hier: “Update technische commissies” 
• Uitverkoop huidige lijn clubkleding bij Intersport Winners 

Corona communicatie 

Mondkapjes vanaf 1 december verplicht in de Aanloop en het Binnenveld 

Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet is het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes verplicht per 1 
december. Dit geldt ook voor de binnenruimtes van de sportaccommodaties De Aanloop en Het Binnenveld. 

Dit betekent dat iedereen van 13 jaar en ouder bij het betreden van de binnenruimte van de locatie een 

mondkapje dient te dragen. Wie de regel niet naleeft riskeert een boete. Er kan gehandhaafd worden door boa's 
van de gemeente. 

Tijdens het sporten mag het mondkapje af, maar bij verplaatsing in de accommodatie dient het mondkapje 
gedragen te worden. 

We rekenen op ieders medewerking. 

Het bestuur (bestuur@kvwageningen.nl) 

Corona details m.b.t. trainingen zaal (herhaling) 

De praktische informatie over de toegang tot de sporthal, waar om te kleden etc. Dit bestand vinden jullie ook op 
onze website: https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/PDF/Corona-details-trainers-en-beheerders-zaal-
actuele-versie.pdf  

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.  

mailto:jeugtc@kvwageningen.nl
https://www.knkv.nl/faqcorona/
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema
mailto:seniorentc@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/trainingsschema
https://www.knkv.nl/faqcorona
https://www.knkv.nl/update-maatregelen-coronavirus/
https://www.knkv.nl/competition/routekaart-competitie/
https://www.kvwageningen.nl/update-bestuur-tcs-hoe-gaan-we-verder-na-25-oktober
file:///C:/Users/Alien.Jalvingh_cv/Downloads/•%09https:/www.kvwageningen.nl/fred-sieswerda-geslaagd-voor-bondsscheidsrechter
https://www.kvwageningen.nl/update-uit-technische-commissies/
https://www.kvwageningen.nl/uitverkoop-huidige-clubkleding-bij-intersport-winners
mailto:bestuur@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/PDF/Corona-details-trainers-en-beheerders-zaal-actuele-versie.pdf
https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/PDF/Corona-details-trainers-en-beheerders-zaal-actuele-versie.pdf
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
mailto:beheerder@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
https://www.kvwageningen.nl/corona_update/
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Algemene informatie 

Mondkapjes vanaf 1/12 verplicht in de Aanloop en het Binnenveld 

Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet is het dragen van een mondkapje in openbare ruimten verplicht per 1 

december. Dit geldt ook voor de binnenruimtes van de sportaccommodaties De Aanloop en Het Binnenveld. 

Dat betekent dat iedereen van 13 jaar en ouder bij het betreden van de locatie een mondkapje dient te dragen. 

Wie de regel niet naleeft riskeert een boete. Er kan gehandhaafd worden door Boa's van de Gemeente. 

Tijdens het sporten mag het mondkapje af, maar bij verplaatsing in de locatie dient het mondkapje gedragen te 
worden. 

We rekenen op ieders medewerking. 

Het bestuur (bestuur@kvwageningen.nl)  

Grote Clubactie 2020 – 20-loten oorkondes 

Tussen de 40 en 50 kinderen hebben afgelopen tijd 20 of meer loten verkocht. Vanuit de Grote Clubactie krijgen 
deze kinderen een oorkonde en via een e-mail (over het algemeen een e-mail aan de ouders) zijn die oorkondes 
inmiddels aan de kinderen toegestuurd.  

De oorkonde geeft toegang tot maar liefst 16 aanbiedingen (zie logo’s), zoals korting op een dagje uit, je lekker 

uitleven in een trampolinepark of een 2e (sport) artikel gratis. Op de oorkonde en in de e-mail staat een unieke 
pincode en een link naar de actiepagina met alle aanbiedingen. Het verzilveren kan hij/zij vervolgens zelf (of met 
hulp van ouders/verzorgers). 

Mocht er een kind zijn dat wel 20 loten of meer heeft verkocht, maar geen oorkonde heeft ontvangen, laat dit dan 
even weten via een appje aan Karin den Ridder, 06 38315429. Zij kan de oorkondes aan laten maken. 

Tenslotte gaan we komende week inventariseren welk team (of welke teams) en welke kinderen onze 
topverkopers waren, zij zullen op de training verrast worden met een extra prijs vanuit KV Wageningen. 

Je leest alle informatie ook hier: https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2020-update  

KNKV Magazine #4 is uit 

Afgelopen week is het nieuwe KNKV Magazine uitgekomen. Je leest het direct via deze link: 
https://magazine.knkv.nl/editie-04/cover/.  

Je kunt het magazine ook automatisch in je mailbox ontvangen. Daarvoor moet je je aanmelden via Mijn Korfbal. 

Nadat je daar bent ingelogd kun je je inschrijven voor het KNKV Magazine. Je dient hiervoor wel geregistreerd te 
zijn voor Mijn Korfbal. Ben je dat nog niet, registreer je dan eerst.  

Je leest deze informatie ook op: www.magazine.knkv.nl  

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

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 mailen naar korfballen@kvwageningen.nl.  

Hieronder het huidige aanbod.  

Nieuw:  

• Rokje maat 116, Trainingspak maat 128, Kunstgrasschoenen maat 34, 
sporttas maat klein (kindertas) (nr 008) (zie foto’s) 

Al eerder geplaatst, maar nog steeds of weer beschikbaar:  

• Wedstrijdrokje, merk Stag, maat S, met logo (gratis) (nr. 005) 
• Wedstrijdrokje, merk Reece, maat M, met logo, 1x gedragen (nr.007) 
• Wedstrijdbroekje, maat 164/S, met logo (nr. 004) 

• Buitenschoenen, roze, maat 33 (gratis op te halen, zie foto) (nr.002) 
• trainingsjas maat M (volwassene), gebruikt (gratis) (nr.001) 

Heb je interesse? Mail naar korfballen@kvwageningen.nl en we brengen je in 
contact met de aanbieder.  

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Uitslag Rabo ClubSupport: een heel goed resultaat (november) 
• Maatschappelijke stage Pantarijn bij KV Wageningen (november) 
• Wagenings Sport- en Beweegakkoord (november) 

• Uitstel Jaarlijkse Algemene Vergadering (oktober) 
• Lief & leed (oktober)  

  

mailto:bestuur@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2020-update
https://magazine.knkv.nl/editie-04/cover/
https://mijn.korfbal.nl/
http://www.magazine.knkv.nl/
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/uitslag-rabo-clubsupport-een-heel-goed-resultaat
https://www.kvwageningen.nl/maatschappelijke-stage-pantarijn-bij-kv-wageningen
https://www.kvwageningen.nl/wagenings-sport-en-beweegakkoord
https://www.kvwageningen.nl/uitstel-jaarlijkse-algemene-vergadering-2020
https://www.kvwageningen.nl/lief-leed
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Sponsornieuws 

Met sponsor Hartendieven werken aan je persoonlijke ontwikkeling 

In deze gekke tijd staan vrijwel alle teamtrainingen stil. Maar wellicht heb je juist nu zin 

om wel aan je persoonlijke ontwikkeling te werken? 

Dit kan! Volg dan onze (DISC)training ‘ken jezelf en begrijp de ander’. Wat levert jou dit 

op? 

• Zelfinzicht én inzicht in het gedrag van anderen 
• Je bewuste en onbewuste gedrag leren kennen > zelfkennis vergroten 
• Zelfvertrouwen 

• Betere communicatie 
• Onderlinge verschillen waarderen 
• Positiever en effectiever samenwerken 
• Communicatietips gerelateerd aan de verschillende DISC temperamenten 

Dit kan een op een op 1,5 meter afstand óf online. 

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag! 

https://hartendieven.nl/ken-jezelf-en-begrijp-de-ander-individueel/  

Wendy & Stephanie (www.hartendieven.nl)  

Nieuwe mijlpaal voor sponsor Short Stay Wageningen! 

Short Stay Wageningen opent in het centrum van Wageningen, in het voormalige 
postkantoor boven Intersport Winners, 40 zelfstandige studio’s. KV Wageningen 

feliciteert Short Stay van harte met dit resultaat en wenst Short Stay heel veel 
succes. 

2 typen studio’s zijn gerealiseerd:  

• 23 City Studio's - Dit zijn onafhankelijke Short Stay Studio's en zijn beschikbaar 
voor een verblijf van een week tot zes maanden. 

• 17 Post Studio's - Dit zijn onafhankelijke Long Stay Studio's en kunnen gehuurd 

worden vanaf zes maanden met een huurovereenkomst. 

Meer informatie? info@shortstaywageningen.nl of kijk op 
www.shortstaywageningen.nl  

Verkoop kerstbomen bij sponsor Riwojo Verhuur is gestart (update)  

Riwojo Verhuur, sponsor en lid van de businessclub van KV Wageningen, gooit het de 
komende periode noodgedwongen over een andere boeg: verkoop van kerstbomen. In 
samenwerking met een aantal lokale ondernemers. De verkoop is gestart op zaterdag 28 
november.  

Meer informatie via https://www.riwojo.nl/nieuws/verkoop-kerstbomen-riwojo/  

 

Sponsormagazine 2020/2021 – leesvoer voor de winteravond (herhaling) 

Afgelopen zaterdag had voor het Binnenveld de eerste volle competitie zaterdag 
moeten zijn van de zaalcompetitie 2020/2021. Wageningen 1 zou de eerste 

thuiswedstrijd hebben gespeeld; hun competitiestart, en ook die van A1, zou al een 
week eerder zijn geweest. Voor de rest van onze teams was gisteren de competitie 

van start gegaan.  

Bij de 1e thuiswedstrijd van Wageningen 1 op het veld overhandigden Wendy en 
Stephanie van Hartendieven het door hen gemaakte sponsor magazine 2020/2021. In 
het magazine geven sponsoren een inkijkje in hun bedrijf en vertellen sponsoren, 

vrijwilligers en hoofdtrainer Ron Steenbergen over gastvrijheid, Covid-19 en 
natuurlijk KV Wageningen.  

Voor wie het nog niet heeft gelezen, is het mooi leesvoer voor de winteravonden die gaan komen. Je leest het 
magazine via bijgaande link: https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/2020/09/20200914-KV-

Wageningen-Sponsormagazine-2020-2021-Hartendieven.pdf  

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Smit Bedrijfshuisvesting nieuw lid businessclub KV Wageningen 

• 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/ 

https://hartendieven.nl/ken-jezelf-en-begrijp-de-ander-individueel/
http://www.hartendieven.nl/
mailto:info@shortstaywageningen.nl
http://www.shortstaywageningen.nl/
https://www.riwojo.nl/nieuws/verkoop-kerstbomen-riwojo/
https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/2020/09/20200914-KV-Wageningen-Sponsormagazine-2020-2021-Hartendieven.pdf
https://www.kvwageningen.nl/wp-content/uploads/2020/09/20200914-KV-Wageningen-Sponsormagazine-2020-2021-Hartendieven.pdf
https://www.kvwageningen.nl/smit-bedrijfshuisvesting-nieuw-lid-businessclub
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/
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Vacatures vrijwilligers 

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: 
• Vacature: wil jij deel uitmaken van mediateam KV Wageningen?  
• Oproep vrijwilligers kantine 
• Statistieken bijhouden selectie (TKW) 
• Mensen voor opzetten/uitvoeren financiële acties 
• Sporthal beheer (o.a. openen accommodatie, toezicht houden)  

Je vindt dit overzicht ook op: https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/ 

Activiteiten 

NK Korfbal pubquiz oudjaarseditie – maak een team en doe mee! 

We ontvingen van de organisatie van de NK Korfbal pubquiz een bericht over de 
pubquiz oudjaarseditie die zij voor heel korfballend Nederland organiseren op 
woensdagavond 30 december. Zou het niet leuk zijn wanneer daar veel teams 
aan meedoen van KV Wageningen. Er zijn prijzen te winnen voor de teams, 

maar ook voor de vereniging!  

Lijkt dit je wat, lees dan even door.  

“Het jaar 2020 is natuurlijk niet zoals we gehoopt hadden. We missen allemaal 
het korfballen, de wedstrijden in het weekend, het drankje in de kantine en de 

gezelligheid op de club. 

Ons is opgevallen dat bij alle korfbalverenigingen hard is gewerkt om er het 

beste van te maken. Clinics voor de jeugd, oliebollen verkoop, voedselpakketten, 
online Bingo’s, challenges, je kunt het zo gek niet bedenken en het is 
georganiseerd. Alles met een hart voor club, de korfbalsport en voor elkaar! 

Graag willen wij (een stel enthousiastelingen) iets terug doen voor korfballend Nederland. Toch nog één keer dat 
clubgevoel samen met je vrienden, familie en/of teamgenoten van je vereniging een gezellige avond hebben. Niets 

hoeven te betalen of te organiseren, maar écht even genieten en misschien zelfs een leuke prijs winnen voor je 
team en/of club! 

Omdat wij hebben gezien dat bijna elke korfbalvereniging uit Nederland een pubquiz heeft georganiseerd, leek het 
ons leuk om hier om een leuke manier op in te spelen. Daarom introduceren wij de NK Korfbalpubquiz 

oudjaarseditie! Een pubquiz waarbij jullie leden zich in (zelf samengestelde) teams van 1 tot 6 spelers kunnen 
opgeven en strijden voor de winst. Daarnaast worden de gemiddelde scores van alle deelnemende teams van jullie 

vereniging ook automatisch bijgehouden in het clubklassement! 

Deze pubquiz pakken wij zo professioneel mogelijk aan. Er is een livestream, een gratis loterij, een social wall en 
nog veel meer! Er zijn prijzen te winnen voor de teams, maar ook voor de vereniging. Uiteraard is het 

belangrijkste dat we er met z’n allen een gezellige avond van maken. 

De NK Korfbalpubquiz begint op woensdagavond 30 december om 20.00u. Om deel te nemen aan de NK 
Korfbalpubquiz hoeven de teams niet veel te doen. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website: 
www.nkkorfbalpubquiz.nl.”  

Schiet-maar-raak trainingen –in december nog 2x – wie neem jij mee? (update) 

Tot de kerst organiseren we om de week (oneven weken) op vrijdag van 17:30-18:30 uur schiet-maar-raak 
trainingen voor alle kinderen die korfbal willen uitproberen. De training is voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de 
basisschool.  

Ook korfballende kinderen zijn van harte welkom om mee te doen, maar dan samen met een vriendje of 

vriendinnetje dat korfbal wil uitproberen. Of met een van jullie buurkinderen, of met familieleden. Op vrijdag 20 
november met 13 kinderen getraind, waarvan 4 kinderen al lid zijn, de rest nog niet.  

We vinden het wel fijn om van te voren te weten wie er komen. Meld je daarom bij voorkeur van te voren aan (dat 
kan op het laatste moment ook nog). Dat kan door te mailen naar korfballen@kvwageningen.nl of door te 
bellen/appen met Alien Jalvingh (0644348874).  

De schiet-maar-raak trainingen zijn nog op vrijdag 4 & 18 december, telkens van 17:30-18:30 uur.  

https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
mailto:beheerder@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/wil-jij-deel-uitmaken-van-het-mediateam-van-kv-wageningen
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/
https://www.kvwageningen.nl/dringend-gezocht-hulp-sporthal-beheer/
https://www.kvwageningen.nl/vereniging/vacatures/
http://www.nkkorfbalpubquiz.nl/
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
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Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Kennismakingstrainingen nu ook op wageningen-actief.nl 
- 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.  

    

Afgelopen zaterdag 4 schottoernooien voor 4 leeftijdscategorieën. In elke leeftijdscategorie een winnend 

koppel. In totaal deden 43 koppels mee.  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Vrij 4 dec 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training voor kinderen die kennis willen maken met korfbal 

Vrij 18 dec 17:30-18:30 Schiet-maar-raak training voor kinderen die kennis willen maken met korfbal 

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

Woe 30 dec 20:00 NK Korfbal pubquiz oudjaarseditie, meer info: www.nkkorfbalpubquiz.nl 

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: zaterdag 28 november 

Zie hiervoor het bericht op pagina 1 van de weekbrief  

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 

https://www.kvwageningen.nl/kennismakingstrainingen-nu-ook-op-wageningen-actief-nl
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://www.nkkorfbalpubquiz.nl/
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
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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- 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 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 

 
 

mailto:scheidsrechter-intern@kvwageningen.nl
mailto:kantine@kvwageningen.nl
mailto:binnenveld@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
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