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Korfbal 

Binnenveld weer op slot; geen korfbal en andere activiteiten 

Vanaf dinsdag 15 december t/m dinsdag 19 januari is het Binnenveld gesloten. Helaas geen trainingen of andere 

activiteiten (zoals jeu de boules). Dit geldt voor alle leeftijden. We houden de communicatie van KNKV in de gaten 
en wachten de volgende persconferentie van 12 januari af voor volgende stappen.  

Blijf gezond en denk om elkaar.  

Bestuur KV Wageningen (bestuur@kvwageningen.nl).  

Update coronamaatregelen: binnensportlocaties dicht (van KNKV, van 14/12) 

Tijdens de persconferentie van maandag 14 december heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd in de 

strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Met ingang van 15 december gaan alle binnensportlocaties dicht 

en mag er alleen nog buiten worden gesport. Voor volwassenen geldt dat zij buiten met maximaal twee personen 
op anderhalve meter afstand mogen sporten. Kinderen onder de achttien mogen buiten in teamverband sporten. 

Het nieuwe sportprotocol en de geactualiseerde KNKV-lijst met veel gestelde vragen en antwoorden verschijnen zo 
spoedig mogelijk op www.KNKV.nl/faqcorona.  

Verder heeft het kabinet via Rijksoverheid.nl kenbaar gemaakt dat er een uitzondering blijft gelden voor 
topsportcompetities. Over wat dit betekent voor een eventuele start van de Korfbal League volgt ook later meer 
informatie. Het KNKV is hierover in overleg met de Korfbal Leagueverenigingen. 

Kijk hier voor het originele artikel: https://www.knkv.nl/update-coronamaatregelen-binnensportlocaties-dicht/  

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Update maatregelen coronavirus (KNKV, 18 november) 

• Routekaart competitie (website KNKV) 

Corona communicatie 

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 

Binnenveld weer op slot; geen korfbal en andere activiteiten 

Vanaf dinsdag 15 december t/m dinsdag 19 januari is het Binnenveld gesloten. Helaas geen trainingen of andere 

activiteiten (zoals jeu de boules). Dit geldt voor alle leeftijden. We houden de communicatie van KNKV in de gaten 

en wachten de volgende persconferentie van 12 januari af voor volgende stappen.  

Blijf gezond en denk om elkaar.  

Bestuur KV Wageningen (bestuur@kvwageningen.nl).  

Week maandag 21 december – laatste weekbrief van 2020 

Veel nieuws zal er volgende week niet zijn, maar we houden toch maar even vast aan het oorspronkelijke plan. 
Volgende week ontvangen jullie de laatste weekbrief van het kalenderjaar 2020. Op maandag 4 januari gaan we 
dan weer verder gebleven zijn. Dus is er in de week van 28 december geen weekbrief.  

  

14 december 2020 

Nr. 18 

mailto:bestuur@kvwageningen.nl
http://www.knkv.nl/faqcorona
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https://www.knkv.nl/update-maatregelen-coronavirus/
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Jaarlijkse Algemene Vergadering 21/12 – aanmelden nog mogelijk 

Iedereen heeft vorige week een mail ontvangen van bestuur@kvwageningen.nl over de Jaarlijkse Algemene 
Vergadering van maandag 21 december, aanvang 20:00 uur. Deze vergadering zal online plaatsvinden via MS 
Teams en je kunt je hiervoor nog aanmelden via deze link. Wat staat er op de agenda?  

 
 

Topverkopers Grote Clubactie met bonnen van Heerenstraat Theater naar huis 

In 2 shifts hebben we afgelopen week de topverkopers van de Grote Clubactie loten in het zonnetje gezet.  

Woensdagavond zijn in de Aanloop de eerste prijzen uitgereikt. Op zaterdag de resterende prijzen. Alle winnaars 
ontvingen een pakket met allerlei lekkers en bioscoopbonnen beschikbaar gesteld door Heerenstraat Theater, onze 

lokale bioscoop.  

Individuele verkopers:  

• 1e - Tinka (D5). Tinka verkocht in haar eentje maar liefst 100 loten! Voor haar 4 bonnen.  
• 2e - Emma (D4), voor Emma 3 bioscoopbonnen 

• 3e - Jade (D5), voor Jade 2 bioscoopbonnen 

Teams:  
• Wageningen E5 was het best verkopende team van alle E- en F-teams. 7 bioscoopbonnen voor dit team, zodat 

de spelers met een begeleider samen naar de film kunnen  
• Wageningen D5 was het best verkopende team van de 8-tallen; voor dit team 9 kinderen en een begeleider 

bioscoopbonnen van het Heerenstraat Theater.  

Heerenstraat Theater, super bedankt voor jullie gulle gift. Jammer genoeg kunnen de bonnen in de kerstvakantie 
nog niet besteed worden, maar er komt vast ni 2021 weer een moment dat jullie naar het Heerenstraat Theater 
kunnen gaan. En we roepen onze leden om dat ook te doen, zodra het weer kan. Zo'n gulle gever verdient dat.  

Wisten jullie trouwens dat KV Wageningen zelf ook een topverkoper is? In een artikel in de Stad Wageningen van 
afgelopen woensdag stond een opsomming van hoeveel geld Wageningse verenigingen hebben opgehaald met de 

Grote Clubactie. KV Wageningen stond daarin op plek 1. 

https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2020-goed-uitgepakt  

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.  

mailto:bestuur@kvwageningen.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jBXeGE-Dj0i4xVxWkCsTX7QcEMcoYOhEoWaz2_FpUxJUN0paRkNUOFJTMjhBQjdRUEVRTzhQQU5NWi4u
https://www.heerenstraattheater.nl/
https://www.kvwageningen.nl/grote-clubactie-2020-goed-uitgepakt
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
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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)  

Sponsornieuws 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Met sponsor Hartendieven werken aan je persoonlijke ontwikkeling 
• Nieuwe mijlpaal voor sponsor Short Stay Wageningen 
• Sponsormagazine, leesvoer voor de winteravond 

• Smit Bedrijfshuisvesting nieuw lid businessclub KV Wageningen 
• Streaming Valley nieuw lid businessclub KV Wageningen 
Voor meer berichten: https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/ 

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 

Kleurwedstrijd E, F en Kangoeroes – inleveradressen 

Helaas kan het jaarlijkse kerstdiner van KV Wageningen dit jaar niet doorgaan. Toch willen wij (JAC) dit jaar de 
kerst niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom organiseren wij dit jaar een kleurwedstrijd voor de Kangoeroe Klup, 
de F en de E. De kleurplaten liggen klaar in het Binnenveld en een doos om ze in te leveren ook. Inleveren van 
kleurplaten kan tot en met 18 december 2020. Nu met de sluiting van het Binnenveld is dit beide lastig, maar ook 
dit is opgelost:  

• kleurplaat downloaden kan hier: https://www.kvwageningen.nl/kleurwedstrijd-voor-e-f-en-kangoeroes  
• kleurplaat inleveren kan op de adressen waar je ook voor de Grote Clubactie boekjes kon inleveren:  

o Karin den Ridder - Wilslaan 18 
o Carlo van Tricht - Lombardi 108 

o Yvonne Los - Jagerskamp 25 
o Arjen van Dee - Voorburglaan 20  

De winnaars krijgen voor de kerst nog een cadeautje. Wat gaat er gebeuren met de ingeleverde kleurplaten? Dat 
horen jullie nog! 

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
http://www.kvwageningen.nl/met-sponsor-hartendieven-werken-aan-je-persoonlijke-ontwikkeling
http://www.kvwageningen.nl/nieuwe-mijlpaal-voor-sponsor-short-stay-wageningen
https://www.kvwageningen.nl/sponsormagazine-leesvoer-voor-de-winteravond
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/sponsornieuws/
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/
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NK Korfbal pubquiz oudjaarseditie – maak een team en doe mee! (update) 

Wat houdt je nu nog tegen om niet mee te doen aan de NK Korfbal pubquiz 
oudjaarseditie?  

De NK Korfbal Pubquiz oudjaarseditie is een pubquiz gericht op alle korfballers. 

Samen met je familie, korfbalteam of vrienden stel je een team samen en strijd 
je voor mooie prijzen. Daarnaast strijd je ook samen met andere teams van 
jouw vereniging voor het clubklassement! Welk team en welke club worden de 
winnaars van de NK Korfbal Pubquiz oudjaarseditie 2020?! Deelname is gratis en 
er zijn vele prijzen te winnen!  

Er doen in ieder geval al 3 teams van KV Wageningen mee.  

Aanmelden doe je op: https://daltoinside.nl/nkkorfbalpubquiz/  

Schiet-maar-raak trainingen – tot in 2021! (update) 

We hadden nog 1 schiet-maar-raak training op het programma, maar die gaat door de lockdown niet door. In 
2021 komen ze weer terug. En hopelijk komt er dan ook weer ruimte om de korfbalgymlessen op te starten, die 
we al jaren in de periode januari t/m maart organiseren op diverse scholen.  

Via korfballen@kvwageningen.nl kun je op de hoogte blijven van de kennismakingsmogelijkheden.  

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 week zijn de topverkopers van de Grote Clubactie in het zonnetje gezet en verblijd met 
bioscoopbonnen ter beschikking gesteld door Heerenstraat Theater, waarvoor onze bijzondere dank! 
Wageningen D5 (winnaar 8-tallen, links), met op voorgrond uit D5 Jade (nr 3), Tinka (nr. 1), dan Wageningen 
E5 (winnaar E/F), en rechts Emma (D3) de nummer 2 bij de individuele verkopers 

 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

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/  
  

https://daltoinside.nl/nkkorfbalpubquiz/
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
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/
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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 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.  

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/
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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