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Korfbal 

Assistent-trainer gezocht voor Wageningen 4 

Voor Wageningen 4 zoeken we voor volgend seizoen iemand die samen met Hans Kapteyn de trainingen en 
coaching wil verzorgen. In overleg met Hans en de TC kan worden nagedacht over een schema waarin voor een 
aantal wedstrijden de coaching wordt overgenomen. Ook kan deze persoon bepaalde trainingen samen of alleen 
gaan verzorgen. Mocht je interesse hebben of meer informatie willen, stuur dan een mail naar 
seniorentc@kvwageningen.nl.  

Update uit Jeugd TC 

Na afgelopen zaterdag weer eens "echte" wedstrijdjes onderling gespeeld te hebben met scheidsrechters en in KV 

Wageningen tenue, gaan we komende week op zaterdag weer trainen. Verder bekijken we of we zaterdag 1 mei 
weer onderling wat gaan organiseren.  

Volgende week start de "meivakantie", omdat de mogelijkheid nog steeds bestaat dat we competitie gaan spelen 
gaan we trainen conform het schema van de laatste weken (https://www.kvwageningen.nl/trainingstijden-
senioren-jeugd-voorjaar-2021)  

Hopelijk komt er snel duidelijkheid m.b.t. de competitie. Daar zullen we onze trainingen op gaan afstemmen. 

JeugdTC@kvwageningen.nl 

Actueel trainingsschema 

Het actuele trainingsschema vind je op: https://www.kvwageningen.nl/trainingstijden-senioren-jeugd-voorjaar-
2021  

Korfbal – nog wel actueel, niet langer in de weekbrief 

• Nieuwe invulling staf Wageningen A1 

• Update uit Jeugd TC: o.a. wijzigingen samenstelling 
• Teams volgend jaar (S3 - MW2) 
• Staf selectie blijft volgend seizoen volledig intact 
• 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 

Gezocht: secretaris 

Omdat onze huidige secretaris Hilda Amsen heeft 
aangegeven te willen stoppen, zijn we op zoek naar 

iemand die deze functie van haar wil overnemen. 

Wat zijn zoal de taken van een secretaris? 
De secretaris: 

• is verantwoordelijk voor de interne en externe 
correspondentie van de vereniging; 

• houdt een (digitaal) archief bij van documenten 
die voor de vereniging van belang zijn; 

• stelt, in overleg met de voorzitter, de agenda op 
voor de bestuursvergaderingen; 

• zorgt voor de verslaglegging van de algemene 
ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen; 

• stelt, in overleg met het bestuur, de agenda op voor de algemene ledenvergaderingen; 

• draagt zorg voor de juiste vergaderstukken en presentielijsten voor de algemene ledenvergaderingen;  

• verzorgt de uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen; 
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• stelt het jaarverslag van het bestuur en commissies op. 

Het bestuur vergadert eens in de drie weken, tijdens het korfbalseizoen. Daarnaast vindt twee keer per jaar onze 
algemene ledenvergadering plaats. 

Kom jij ons bestuur verrijken? En wil je meedenken en -beslissen over het te voeren beleid? Neem dan contact op 

met onze voorzitter Wendy van Roest via voorzitter@kvwageningen.nl of 06 20 38 61 24.  

Natuurlijk kun je voor informatie ook terecht bij de overige bestuursleden.  

Update van de penningmeester 

In dit gekke en onzekere seizoen vind ik het extra belangrijk om jullie op de hoogte te houden van de financiële 
situatie van onze club. Vandaar dat ik dit stukje schrijf in de weekbrief. 

Hoe staan we er financieel voor? Eigenlijk helemaal niet slecht, of als je glas altijd halfvol is, best wel goed. Met 
onder andere de hulp van de KV Wageningen Financieel Fit acties en de verleende overheidssteun kunnen we de 
financiën op orde én de verliezen beperkt houden. 

Korte terugblik 

Op de Online Algemene Ledenvergadering van 21 december jl. hebben we gedeeld dat we in financieel zwaar weer 
terecht gaan komen. Vanuit de aanwezige leden is toen het voorstel gekomen om op vrijwillige basis een extra 
financiële bijdrage, in de vorm van een extra maand contributie te gaan betalen. Hieraan heeft ongeveer 80% mee 

kunnen doen en overige leden hebben, waar het niet wenselijk was, goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om zich hiervoor af te melden.  

Veel vrijwilligers hebben zich extra ingezet om de KV Wageningen Financieel Fit acties te bedenken en uit te 
voeren en ik kan wel zeggen, dit is een waanzinnig groot succes geweest. De totale opbrengsten hiervan zijn +/- € 
20.000,- Hieronder staan enkele acties welke we hebben gehad. 

Tijdens de volgende alv zullen wij de definitieve cijfers presenteren. 

Extra financiële contributie bijdrage leden en Club van 100, Rabo ClubSupport, Grote Clubactie, Pubquiz, Veiling en 
recent de Welkoop Potgrondactie. 

Vooruitblik 

Laat ik beginnen en vertellen dat ik super trots en dankbaar ben; het is geweldig hoe iedereen elkaar en de club 
helpt in deze moeilijke periode. Over het verloop van de laatste maanden van het seizoen kan ik nog niets zeggen. 

Het is afhankelijk van wanneer ons clubhuis weer open kan en of we nog competitie gaan spelen. Wat wel duidelijk 
is, is dat we nu achterlopen met het sparen voor grote toekomstige uitgaven, denk bijvoorbeeld aan het vervangen 

van de bovenlaag van het kunstgras. Dit betekent dat we deze reservering de komende jaren moeten gaan 
inhalen. Als het clubhuis weer opengaat ben ik ervan overtuigd dat dit, met elkaar, gaat lukken.  

Verder kan ik met jullie delen dat we heel druk zijn om het aanbod in de kantine verder uit te breiden. We gaan 
ook vol inzetten op de gezonde sportkantine. Dit betekent niet dat het aanbod kleiner zal worden, maar juist 
groter. We gaan nu extra, betere alternatieven aanbieden, zodat iedereen kan kiezen wat hij of zij lekker vindt. 

Coronamaatregelen  

Laten we er met elkaar voor zorgen dat, als het clubhuis weer open mag, we elkaar coachen om de 
coronamaatregelen en looproutes te volgen. We hebben vorig jaar al bewezen dat we dit kunnen. Hierdoor hebben 
we in deze maanden ook een super omzet kunnen maken in de kantine. Op deze manier kunnen we samen weer 
gaan werken aan ons financiële herstel. 

Al met al ben ik zeer tevreden over hoe we er nu voorstaan en kijk ik met alle vertrouwen naar de toekomst. Ik 
hoop dat we elkaar snel weer kunnen zien in het mooiste sportcomplex van Nederland. 

Met sportieve groet, 

Carlo 

      Stemmen voor Club van het Jaar van start 

Vorige week schreven we hier al dat we weer meedingen om de titel Club van het Jaar. We maken weer kans op 
kans op de titel in de gemeente Wageningen, de provincie Gelderland en misschien wel de landelijke titel.  

Prijzen 

Naast de eervolle titel ‘Club van het Jaar’ en alle lokale, regionale en landelijke media-aandacht, ontvangen de 
landelijke winnaars een masterclass naar keuze van een expert en een professionele promovideo. Alle gemeente- 
en provinciewinnaars ontvangen een online embleem welke zij een jaarlang in hun communicatie mogen inzetten. 

Geef jij je stem aan ons? 

We hebben jullie stem natuurlijk nodig om een prijs in de wacht te slepen, dus blijf onze berichten volgen en geef 
je stem aan KV Wageningen! 

Iedereen kan vanaf 19 april tot 24 mei op KV Wageningen stemmen via https://www.clubvanhetjaar.nl/kv-

wageningen  
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Algemeen – Nog te lezen op de website:  

• Column Duopraat nu eigen plek op onze website 
• Nieuwe bestuursleden: wie is wie en wie doet wat?  
• KV Wageningen huisvest lustrum Wageningse studentenvereniging (update) 

• Overleden: Maaike Engelen – de Jong 
• Gratis inloopspreekuur bij Fysiotherapie Vis – ook in 2021 

Sponsornieuws 

Sponsornieuws – Nog te lezen op de website:  

• Potgrondactie samen met sponsor Welkoop 
• Sponsornieuws: Autotaalglas Wageningen, Jumbo Verberne, Welkoop Wageningen, WERV Makelaars 
• Lekker thuis bewegen met video’s van sponsor EasyActive 

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

Vacatures vrijwilligers 

Gezocht: Secretaris 

In de rubriek Algemeen vind je de oproep voor een nieuwe secretaris, tevens lid van het bestuur.  

Assistent-trainer gezocht voor Wageningen 4 

In de rubriek Korfbal vind je de oproep voor een assistent-trainer voor Wageningen 4, voor volgend seizoen.  

Overzicht eerder gepubliceerde vacatures 

Meest recent vacatures staan bovenaan: 
• Wil jij deel uitmaken van mediateam KV Wageningen 
• Vacature: Op zoek naar corona-toezichthouders 
• 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 

Zaterdag laatste schiet-maar-raak van training van april 

Ook zaterdag weer een mooie groep kinderen bij de schiet-maar-raak training. Een deel 
van de kinderen was op herhaling, een deel was er voor het eerst. En ook voor komende 
zaterdag, de laatste schiet-maar-raak training van april, zijn de eerste nieuwe 
aanmeldingen alweer binnen! 

Alle kinderen van 4-12 jaar van harte welkom op zaterdag 24 april van 10:00-11:00 uur. 
Van te voren aanmelden is verplicht. Dit kan door een mail te sturen naar 
korfballen@kvwageningen.nl of door te bellen/appen met Alien Jalvingh (0644348874).  

Heeft je kind een vriendje of vriendinnetje dat wel eens wil korfballen, laat ze samen 
meedoen bij de schiet-maar-raak training.  

Soms helpt het om een kind een persoonlijke uitnodiging voor deze trainingen te sturen. 

Heb je voor iemand zo'n zetje nodig, laat het even weten aan Alien 
(korfballen@kvwageningen.nl of 0644348874). 

BillieBallie – Playoffs & finale – Robert grote winnaar 

Robert Swaans (Duck) is de grote winnaar bij KV Wageningen van de 1e BillieBallie ever. Hij won het klassement 
bij de play-offs & finale en ook het algemeen klassement van KV Wageningen. Achter Robert eindigden Erik van 

Holland en Wouter ter Maaten. Meer info: www.billieballie.com  

Activiteiten – oude berichten, nog te lezen op de website 

- Geslaagde activiteiten jeugd op Goede Vrijdag 
- Veiling groot succes 

https://www.kvwageningen.nl/duopraat
https://www.kvwageningen.nl/mutaties-bestuur-wie-is-wie-en-wie-doet-wat
https://www.kvwageningen.nl/kv-wageningen-huisvest-lustrum-wageningse-studentenvereniging
https://www.kvwageningen.nl/overleden-maaike-engelen-de-jong
https://kvwageningen.nl/inloopspreekuur-fysiotherapie-vis-ook-in-2021
https://www.kvwageningen.nl/potgrondactie2021
https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws-autotaalglas-welkoop-wageningen-jumbo-verberne-en-werv-makelaars
https://www.kvwageningen.nl/lekker-thuis-bewegen-met-videos-van-sponsor-easy-active
https://www.kvwageningen.nl/sponsornieuws/
https://www.kvwageningen.nl/wil-jij-deel-uitmaken-van-het-mediateam-van-kv-wageningen
https://www.kvwageningen.nl/op-zoek-naar-corona-toezichthouders/
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/
mailto:korfballen@kvwageningen.nl
http://www.billieballie.com/
https://www.kvwageningen.nl/online-paasbingo-en-pubquiz-voor-de-jeugd-vrijdag-2-april
https://www.kvwageningen.nl/update-veiling


 

 

Pagina 4 van 6 

 
Weekbrief –19 april 2021 – Nr. 35 
 
 

 

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.  

    

Veilingitems verzilveren! Daar wordt momenteel volop aan gewerkt. Heb jij je veilingitem al verzilverd en heb 

je leuke foto’s die we mogen gebruiken voor de social media, stuur ze naar weekbrief@kvwageningen.nl of 

app ze naar Alien (0644348874) of deel je post op de social media met ons 

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

Agenda (klik op linkjes voor meer informatie) 

Datum: Tijd: Actviteit: 

Vrij 23 april 9-12 Clinics Koningsspelen basisschool de Bijenkorf (schoolplein Westerhofseweg) 

Zat 24 april 10:00 Schiet-maar-raak training, kennismaken met korfbal in april 

Zat 24 april  Bezorging potgrond potgrondactie 

Vrij 30 april 9-12 Clinics Koningsspelen basisschool de Wereld 

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 

Instagram KV 
Wageningen 

Facebook 
Wajo’s 

Mail 
Weekbrief 

 

  

 
 

 

Contactinformatie algemeen 

Voorzitter: Wendy van Roest-van Aken Tel. 06-20386124 voorzitter@kvwageningen.nl 

Secretaris: Hilda Amsen   Tel. 06-53879942 secretaris@kvwageningen.nl 

Postadres: Postbus 419, 6700 AK Wageningen 
Website: 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, 6709 PE Wageningen  Tel. 0317 843833 

Sporthallocatie adressen:      

- Sportcomplex Het Binnenveld , Marijkeweg 23, 6709 PE Wageningen  Tel. 0317 843833  
- 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  
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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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