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Korfbal 

Jeugd gaat buiten trainen vanaf 30 januari 

We gaan binnen de gestelde richtlijnen het buiten trainen opstarten en trainen op zaterdag. Dit is geheel 
vrijblijvend voor onze jeugd tot en met 18 jaar. 

Het schema vanaf komende zaterdag 30 januari en dit schema geldt tot nader bericht:  

• Kangoeroes en alle F teams 10.00-11.00 
• Alle E teams 11.15 -12.15 
• Alle D teams 12.30 -13.30 
• Alle C teams 13.45 -14.45 
• Alle B teams 15.00 -16.00 

• Alle A teams 16.15 -17.15 

Let op:  

• Kom omgekleed!  Kleedkamers zijn gesloten. 

• Gebruik desinfectiemiddel bij het betreden en verlaten van het veld. 
• Kom kort voor aanvang van je training en verlaat na de training z.s.m. de locatie. 
• Geen ouders / toeschouwers toegestaan. 

Om de verkeersstroom naar en vanaf de locatie te organiseren, het volgende:  

• Zit je in een oneven team (de teams 1, 3, 5 etc.) gebruik de hoofdingang aan de Marijkeweg 23. Dit geldt ook 
voor de kangoeroes en spelers die (nog) niet in een team zijn ingedeeld. 

• Zit je in een even team (2, 4 etc.) kom via de ingang van Club International. 

Via de coördinator van de JTC of je trainer krijg je te horen op welk veld je traint. 

Mocht je als toezichthouder aanwezig willen zijn, meld je aan. 

Voor vragen mail de Jeugd TC, jeugdtc@kvwageningen.nl  

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Bizarre tijden zorgen voor mooie, verlengde samenwerking en creatieve oplossing 
• Van KNKV: Streep door zaalcompetitie 

• Online live korfbal kijken, het kan via www.eyecons.com 
• Routekaart competitie (website KNKV) 

Corona communicatie 

Corona informatie op onze website 

• 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.  

• 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.  

Algemene informatie 

Online Bijzondere Algemene Ledenvergadering – maandag 8 februari 

Op 9 januari hebben wij jullie geïnformeerd over het feit dat we, als bestuur, Wendy van Roest-van Aken 
voordragen als nieuwe voorzitter van onze club. 

Conform de statuten van de vereniging dient deze voordracht formeel bekrachtigd te worden door de leden in een 
Algemene Ledenvergadering. 

Hiervoor nodigen we je uit om je stem uit te brengen in een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Deze 
vergadering vindt (online) plaats op maandag 8 februari, om 20.00 uur.  

Bij een meerderheid van positieve stemmen door de aanwezige leden is het voorzitterschap van Wendy officieel.  

Dit is overigens het enige punt op de agenda, dus de vergadering zal uiterlijk om 20.30 uur weer afgelopen zijn. 

Ben je erbij, meld je dan aan via het online formulier. We verwelkomen je graag op 8 februari, tot dan! 

Bestuur KV Wageningen (bestuur@kvwageningen.nl)  

25 januari 2021 

Nr. 23 

mailto:jeugdtc@kvwageningen.nl
https://www.kvwageningen.nl/bizarre-tijden-zorgen-voor-mooie-verlengde-samenwerking-en-creatieve-oplossing
https://www.knkv.nl/streep-door-zaalcompetitie/
https://www.knkv.nl/competition/routekaart-competitie/
https://www.kvwageningen.nl/corona_update/
https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/
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Vacature: Bestuurslid jeugdzaken (herhaling van vorige week) 

Het bestuur is op zoek naar iemand om de functie als bestuurslid jeugdzaken in te vullen. Verderop onder de kop 
Vacatures vinden jullie de functieomschrijving. Meer weten? Neem dan contact op met genoemde contactpersoon.  

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Trappen Binnenveld tijdelijk niet in gebruik 
• Nieuwe voorzitter: Wendy van Roest-van Aken 
• Topverkopers Grote Clubactie met bioscoopbonnen Heerenstraattheater naar huis 

Sponsornieuws 

Koop de Intersport Winners Kadobon met 15% korting 

Onze partner en sponsor Intersport Winners heeft een leuke actie, die voor iedereen 
goed uitpakt. Koop nu het leukste lokale sportcadeau, de Intersport Winners Kadobon, 
en ontvang 15% korting! De bon is te bestellen via intersportwinners@xs4all.nl of door 
te bellen naar 0317-422970. Intersport Winners stuurt de bon naar je op of brengt 
hem bij je thuis. Deze actie loopt tot 9 februari 2021. 

En ze hebben nog wat leuks. Intersport Winners is per WhatsApp bereikbaar om je 

bestelling te plaatsen, die ze dan persoonlijk komen afleveren. Weet je nog niet wat je 
precies wil bestellen? Dan kunnen ze met je videobellen en laten ze je de collectie in 
de winkel zien. Het WhatsApp nummer is 06 – 29 58 60 93. 

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 
Voor meer berichten: https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/ 

  

https://www.kvwageningen.nl/trappen-binnenveld-tijdelijk-niet-in-gebruik
https://www.kvwageningen.nl/even-voorstellen-wendy-van-roest-van-aken-nieuwe-voorzitter-kv-wageningen
https://www.kvwageningen.nl/topverkopers-grote-clubactie-met-bioscoopbonnen-heerenstraat-theater-naar-huis
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/sponsornieuws/
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Vacatures vrijwilligers 

Vacature: Bestuurslid jeugdzaken (herhaling van vorige week) 

Het bestuur is op zoek naar iemand om de functie als bestuurslid jeugdzaken in te vullen. Hieronder vinden jullie 

de functieomschrijving. Meer weten? Neem dan contact op met genoemde contactpersoon.  
 

 
 

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Vacature: Op zoek naar corona-toezichthouders 
• 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 

Update KV Wageningen veiling 

Update veilingitems 

Er zijn in 2 weken tijd meer dan 30 veiling items aangeleverd, dank daarvoor. 

Een kleine greep uit de aangeleverde veilingitems: 

• Overnachting bij Shortstay 
• Lang weekend Winterberg (verblijf) 
• Diverse clinics en activiteiten met leden van de selectie 
• Items van (ex) internationals en team NL 

Functieomschrijving 
 
 
Functie:   

Bestuurslid Jeugdzaken 
 
Benodigde tijd: 
Bestuursvergadering eens per 3-4 weken, 2 tot 2,5 uur. 
Overleg met JAC, Schoolkorfbalcommissie, Kampcommissie. 2 uur per maand 
Contactmomenten met diverse partijen, ad hoc. Vrij in te plannen. 
 
Omschrijving: 

• Coördinator Jeugdactiviteitencommissie (JAC). Vraagbaak en degene die de kaders aangeeft 

namens bestuur. Af en toe aanschuiven bij een vergadering. 

• Contactpersoon Schoolkorfbalcommissie. Vraagbaak en degene die de kaders aangeeft namens 

bestuur. Vinger aan de pols houden of organisatie goed verloopt. 

• Contactpersoon Kampcommissie. Vraagbaak en degene die de kaders aangeeft namens bestuur 

voor het oudste en jongste kamp. Vinger aan de pols houden of organisatie en onderlinge 

afstemming tussen beide kampen goed verloopt. 

Het bestuurslid jeugdzaken neemt periodiek (eens per 3-4 weken) deel aan de bestuursvergadering. 
 
Het bestuurslid jeugdzaken heeft geen zitting in de JAC, Schoolkorfbalcommissie of Kampcommissie. 
Hij/zij haalt en brengt informatie van belang voor de betreffende commissies. 
 
Aanmelden: 
Neem contact op met onderstaande contactpersonen. 
 
Contactpersonen: 
Lammert Bastiaans  Bestuurslid Vrijwilligers   lammert.bastiaans@gmail.com 

https://www.kvwageningen.nl/op-zoek-naar-corona-toezichthouders/
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/
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• EHBO-cursus   
• Items van oud KV Wageningen spelers 
Veilingitems kunnen tot en met 28 februari worden aangeleverd via: samen@kvwageningen.nl  

Meer over de veilingsite 

De site komt in de loop van februari online, en de veiling start 1 maart. Om jullie alvast een idee te geven hoe de 
veilingsite eruit komt te zien, delen wij de demoversie van de site met jullie. Hier kun je de site alvast uitproberen 
zonder dat je daadwerkelijk op items biedt.  

De demoversie: https://easyauctiondemo.nl/  

Algemeen 

Veilingitems kunnen tot en met 28 februari worden aangeleverd via: samen@kvwageningen.nl  
Lees alles over deze actie nog even terug in het bericht van 11 januari: https://kvwageningen.nl/veilingitems-
gezocht  

KV Wageningen scoort bij BillieBallie 

Ronde 2 van de Korfbal League zit er op, en dat betekent dat alle deelnemers aan BillieBallie hun voorspellingen 
hebben ingevuld en ook weten hoe ze het er af van hebben gebracht. En dat is heel erg goed. Chris van de Weerd 
is een van de 3 mensen die ronde 2 het best had voorspeld en maakt kans op de titel Koning van de week. En in 
het algemeen klassement staat een andere Wageninger bovenaan, Kim Janssen uit Wageningen 2. En dit van in 

totaal 1.300 deelnemers. Zouden we dit kunnen vasthouden?  
Doe je nog niet mee? Je kunt je nog steeds aanmelden; maak een account aan op www.billieballie.com, en sluit je 
aan bij de groep KV Wageningen (1wAoT6UGhmpHBZE). 

   

 

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Terugkijken op 30 december: online bingo & online pubquiz 
- Geen kerstdiner voor de jeugd, wel videoboodschap van de selectie 

- Kleurwedstrijd E & F & Kangoeroes – alleen maar winnaars 

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.  

 

  

Kijk nou eens! Geen zaalcompetitie voor ons, maar 
wel een 4e plaats op de ranglijst van hoogste 

opbrengst Grote Clubactie 2020. En dat van 243 

deelnemende korfbalverenigingen. We waren al heel 
trots op het resultaat, dat we bereikten door de inzet 
van onze jeugd en vele anderen. En nu zijn we nog 

een beetje trotser! 

  

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

mailto:samen@kvwageningen.nl
https://easyauctiondemo.nl/
mailto:samen@kvwageningen.nl
https://kvwageningen.nl/veilingitems-gezocht
https://kvwageningen.nl/veilingitems-gezocht
https://www.kvwageningen.nl/terugkijken-op-30-december-online-bingo-online-pubquiz
https://www.kvwageningen.nl/geen-kerstdiner-voor-de-jeugd-wel-videoboodschap-van-de-selectie
https://www.kvwageningen.nl/kleurwedstrijd-met-alleen-maar-winnaars
mailto:weekbrief@kvwageningen.nl
https://www.instagram.com/kvwageningen_official/
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Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Maa 8 feb 20:00 Bijzondere Algemene Ledenvergadering, online, van te voren aanmelden, meer 

info: https://kvwageningen.nl/online-bijzondere-algemene-ledenvergadering-
maandag-8-februari 

t/m 28 
februari 

 Inleveren van veilingitems voor KV Wageningen veiling 
https://www.kvwageningen.nl/veilingitems-gezocht 

1 maart  Start online KV Wageningen veiling, organisatie door de Wajo’s  
https://www.kvwageningen.nl/veilingitems-gezocht  

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 
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.  

https://www.kvwageningen.nl/veilingitems-gezocht
https://www.kvwageningen.nl/veilingitems-gezocht
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
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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HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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