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Korfbal 

Voorlopig geen trainingen vanwege vorst en sneeuw 

(bericht van zaterdag 6 februari) 

Vorst en sneeuw zullen in de komende week hopelijk voor veel plezier zorgen. Helaas maken de vorst en de 
sneeuw het trainen op de velden niet mogelijk. Als we dat zouden doen beschadigen we het kunstgras. Het 
spreekt voor zich dat we dat niet willen. Daarom is besloten dat er voorlopig tot maandag 15 februari niet op de 
velden kan worden getraind. 

Bedenk ook dat als de luchttemperatuur boven nul is dat de vorst nog in de grond zit. We zullen moeten wachten 
tot de ondergrond weer op temperatuur is. 

Namens bestuur en beheerders 

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Bizarre tijden zorgen voor mooie, verlengde samenwerking en creatieve oplossing 

Corona communicatie 

Corona informatie op onze website 

• Nieuwsbericht “Coronavirus – update” (https://www.kvwageningen.nl/corona_update/).  
• Zie Vereniging -> Corona actueel (https://www.kvwageningen.nl/corona_actueel/) 

Algemene informatie 

Wendy officieel benoemd tot voorzitter; Jesse Ruijsch nieuw in het bestuur 

Op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van vanavond, 8 februari 2021, werd Wendy 

van Roest-van Aken, met maar liefst 100% van de stemmen, officieel benoemd tot 
voorzitter van onze club. 

Wendy: ‘Fantastisch om zoveel vertrouwen te krijgen. Bedankt hiervoor!’ 

Op dezelfde vergadering werd ook direct en met trots een nieuw bestuurslid voorgesteld, 
namelijk Jesse Ruijsch (zie foto). Ook hij kreeg het volle vertrouwen (eveneens 100%) van 
de aanwezige leden en gaat per direct de functie van ‘algemeen bestuurslid’ vervullen. 
Jesse is voor velen binnen de club een bekende, maar uiteraard zal hij zichzelf later deze 
week nog voorstellen.  

Wij zijn als bestuur erg blij dat Jesse ons team komt verrijken. Door deze nieuwe uitdaging 
zal zijn huidige inzet binnen het JTC logischerwijs minder intensief worden. Uiteraard gaan 
we voor die rol weer op zoek naar een andere vrijwilliger die dit van Jesse wil overnemen. 

Jesse, van harte welkom! We wensen je veel plezier en succes met deze nieuwe uitdaging. 

Het Bestuur (bestuur@kvwageningen.nl)  

Club van 100 leden op een rij 

Inmiddels begint het bord voor de Club van 100 steeds meer gevuld te raken. Helaas kunnen we het niet 
bewonderen in ons clubhuis, daarom hieronder de stand per 2 februari 2021. En wil je ook lid worden van de Club 
van 100, en de club eenmalig of jaarlijks steunen met €100, kijk dan zeker even op onze website onder 
Sponsoring -> Club van 100 of klik gewoon op de link.  
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Gratis inloopspreekuur bij Fysiotherapie Vis – van te voren aanmelden (herhaling) 

Fysiotherapie Vis verzorgt al een aantal jaren een inloopspreekuur voor leden van KV 
Wageningen. Nu er door de jeugd weer wordt getraind, liggen blessures op de loer. Tijdens 
het inloopspreekuur, dat gratis is, zal fysiotherapeute Maxime Schoorl je blessure 

beoordelen en je een advies geven.  

Vanwege corona vindt het inloopspreekuur niet plaats op Het Binnenveld, maar ontvangt 
Maxime je graag in de praktijk van Fysiotherapie Vis op het Plantsoen (Plantsoen 57C, 
Medisch Centrum De Poort). Je kunt elke maandagavond terecht tussen 18:00 en 19:00 
uur. Leden die gebruik willen maken van het spreekuur moeten zich van te voren 

aanmelden per mail (maxime@fysiotherapie-vis.nl).   

Link naar website Fysiotherapie Vis: https://www.fysiotherapie-vis.nl/  

Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Vacature: Bestuurslid Jeugdzaken 
• Trappen Binnenveld tijdelijk niet in gebruik 
• Nieuwe voorzitter: Wendy van Roest-van Aken 

Sponsornieuws 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Koop de Intersport Winners kadobon met 15% korting 
• 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/ 

Vacatures vrijwilligers 

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Vacature: Bestuurslid Jeugdzaken (januari 2021) 

• Vacature: Op zoek naar corona-toezichthouders 
• Vacature: wil jij deel uitmaken van mediateam KV Wageningen?  
• 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 

#kvwsneeuwpret – deel je foto’s en filmpjes (-> Zie ook Foto’s van de week) 

Even geen korfbal op het Binnenveld, maar wel veel sneeuw om je mee te 
vermaken. Laten we dat aan elkaar koppelen: een sneeuwpop in KV 
Wageningen outfit, een balletje schieten op de paal in de besneeuwde tuin. 

Jullie zijn vast veel creatiever dan wij. Daarom deze oproep, maak een foto of 
filmpje, tag ons en gebruik ook #kvwsneeuwpret. En wie weet kunnen we er 

ergens komende week zelfs #kvwijspret van maken! 

Kun of wil je de foto of het filmpje niet op je social media plaatsen? Stuur het 

dan in naar weekbrief@kvwageningen.nl. 

Online pubquiz – zaterdagavond 27 februari – aanmelden nu mogelijk 

Lieve KV Wageningers,  

Wij zijn in deze moeilijke tijd op allerlei manieren bezig om geld in te zamelen 
voor de club. Een van die manieren is de online pubquiz van zaterdagavond 27 
februari. Jong en oud kan hier aan meedoen en ons doel is dan ook dat we meer 
dan 40 deelnemende teams gaan halen! De pubquiz start om 20:00 uur. De quiz 
is via Teams en Jesse Ruijsch & Anouk Homan zijn de organisatoren.  

Het kost €2,50 per persoon en al het opgehaalde geld gaat naar de club. Zet de 
datum in je agenda & meld je nu aan via onderstaand inschrijfformulier. En wil je 

meteen al betalen voor deelname, gebruik dan deze betaallink. 

Je vindt het formulier en de betaallink in het artikel op onze website:  
https://kvwageningen.nl/online-pubquiz-zaterdagavond-27-februari  

Nog vragen? Wil je meer informatie? Neem contact op met Anouk, 06-83981998 
of anouk.homan@icloud.com. 
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BillieBallie – Ronde 4 – Joost aan kop! 

Ronde 4 van de Korfbal League zit er nog niet op; door de sneeuw is het duel van zondag, Fortuna-TOP, nog niet 
gespeeld. Joost van Milligen (Wageningen 2) en Pieter Gouweloos (gokje; TKW, trainer/coach D1) zijn met 5 van 
de 6 wedstrijden gespeeld de nummers 1 van ronde 4. Joost was vorige week ook al de nummer 1, en door het 

resultaat van ronde 4 neemt ie nu de koppositie over van Kim Jansen.  

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). Wie weet ben jij volgende week onze weekwinnaar, of 
nog beter, schoor je goed in het overall week klassement.  

Gezocht: Ideeën voor digitale activiteiten (herhaling) 

Als NAC (Nevenactiviteiten commissie) willen we graag weer activiteiten gaan organiseren, maar het ontbreekt ons 
aan goeie ideeën. Daarom deze oproep om ons te voorzien van suggesties, zodat we aan de slag kunnen. 
Meehelpen is natuurlijk helemaal geweldig. Reageer via de email (nac@kvwageningen.nl ) of neem contact op met 
één van de leden van de NAC. 

NAC (nac@kvwageningen.nl)  

Update KV Wageningen veiling (herhaling van 2 weken terug) 

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 
• 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  

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 

http://www.billieballie.com/
mailto:nac@kvwageningen.nl
mailto:nac@kvwageningen.nl
mailto:samen@kvwageningen.nl
https://easyauctiondemo.nl/
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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
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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.  

   

Lekker sleeën op de parkeerplaats van Het 

Binnenveld 

De iglo van 

Willem (D2) en 

Ina (E1) 

En de leeuw van Wageningen door 

Gianco (E1) en Senna (D3) 

 

 

 

Het Binnenveld van boven, foto van afgelopen 
week, door Nico van Dam, vader van Robin (E10); 
kijk voor meer foto’s op zijn insta @birdwatchphoto 

  

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Zat 27 feb 20:00 Online pubquiz, meer informatie op onze website:  
https://kvwageningen.nl/online-pubquiz-zaterdagavond-27-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 
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http://www.facebook.com/pages/KV-Wageningen/123911157694846?sk=wall
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Contactinformatie algemeen 

Voorzitter:   Wendy van Roest-van Aken   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.  

HOOFDSPONSOR: KV WAGENINGEN 
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