Jong en Sportief

Welkom bij Korfbalclub J.E.S
We vinden het leuk dat je lid bent of graag wilt worden van onze vereniging.
In dit boekje hebben we voor U de belangrijkste informatie op een rijtje
gezet om alvast wat wegwijs te krijgen binnen onze vereniging.
1.
2.
3.
4.
5.

Jeugdteams.
Praktische punten.
Activiteiten.
Team gebonden taken.
Contributie

Verdere belangrijke informatie over de vereniging staat vermeld in het
competitieboek en de nieuwsbrief welke U ontvangt via de mail.
Ook kunt U de website raadplegen : www.korfbalclub-jes.nl.

Jeugdteams
De jeugdteams bestaan uit:
Kangoeroeclub
Welpen
Pupillen

Aspiranten
Senioren

Kangoeroeclup
De KangoeroeKlup is een soort van kleutergym met een knipoog naar korfbal.
Het is voor kinderen vanaf 4 jaar tot ongeveer 6 jaar. Ze krijgen diverse spelletjes,
oefeningen en activiteiten die aansluiten bij de beleving van de kinderen. Daarnaast zit er een vast programma in van vangen en gooien met de bal en oefenen
met de korf.
De trainingen zijn 1x per week op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.
Heeft uw kind interesse, dan kan uw kind altijd op zaterdag mee doen. Deze
trainingen zijn gratis en vrijblijvend. Wil uw kind graag blijven trainen dan is het
wenselijk dat de ouders de kinderen inschrijven, zodat we indien nodig altijd de
ouders kunnen bereiken. (zie het opgavenformulier achter in dit boekje). Op de
website www.kangoeroeklup.nl staan leuke spelletjes en weetjes over het
korfballen.
Welpen
Vanaf 5 jaar is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de welpencompetitie. Dit houdt in dat er een paar korte wedstrijdjes gespeeld worden,
verspreidt over het seizoen. Deze wedstrijden worden in plaats van de
trainingen gespeeld. Dit initiatief is geheel vrijblijvend en kosteloos, maar uw kind
zal ook hiervoor wel ingeschreven moeten worden bij de vereniging. Dit kunt U
doen d.m.v. het opgavenbriefje bijgaande deze folder.
Vanaf het moment dat uw kind als F-team officiële wedstrijden voor de Korfbalbond gaat spelen, dient contributie te worden betaald.
Pupillen F en E
Onze F en E pupillen spelen op zaterdag. Het korfbalveld bestaat uit 1 vak met 2
korven. Er wordt vier tegen vier gespeelt. (aanval en verdediging). Na een halve
wedstrijd wordt er van korf gewisseld. Bij de F pupillen wordt er door middel van
een mascotte (knuffel) aangeven in welke korf er gedoeld moet worden.
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Pupillen, Aspiranten, Junioren en senioren
De D/E Pupillen, aspiranten en junioren spelen op zaterdag en de senioren op
zondag. Het korfbalveld bestaat uit twee vakken (een aanval- en verdedigingsvak) met in ieder vak 1 korf. Er wordt acht tegen acht gespeeld. Dit betekent dat
er van het team vier in het ene vak en vier in het andere vak staan. Bij de Pupillen
D/E wordt er halverwege de helft gewisseld van vak en functie. Bij de overige
teams wordt na 2 doelpunten gewisseld van vak en functie.
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Praktische informatie

Activiteiten (jeugd)

Kleding
Er wordt gespeeld in een wedstrijdshirt met een rood rokje met daaronder een
rood onderbroekje en witte sokken. Wedstrijdshirt en rokje zijn en blijven in het
bezit van de club. Rood onderbroekje en witte sokken zijn eventueel te verkrijgen
via Marja Rooijackers (351193).
Voor het buiten seizoen heb je voetbal-/kunstgrasschoenen nodig en voor het
binnen seizoen heb je gymschoenen met blanke zolen nodig.

Binnen onze vereniging is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan enkele
andere leuke activiteiten die voor onze jeugd georganiseerd worden.
Op deze manier leert uw kind de vereniging en andere leden beter kennen.
Wanneer uw kind hieraan wil deelnemen, vragen we een bijdrage van 15 euro per
jaar. Vanaf het moment dat u voor uw kind contributie moet betalen, is deze 15
euro meegenomen in de contributie.
Activiteiten zijn:

Contactpersoon rokjes:
Jeugd
Christien v.d. Horst
Hoekstraat 10
0492-351325

Junioren en Senioren
Dorry Janssen
Noordstraat 17a
0492-351862

Trainingen & Wedstrijden
De buitentrainingen worden, van maart tot oktober, gegeven op korfbalterrein ’t
Venster, gelegen aan Voskuilenheuvel 2a te Venhorst.
Van oktober tot maart worden de trainingen gegeven in de gymzaal in gemeenschapshuis de Horst, gelegen aan St-Josephplein 14 in Venhorst. De trainingen
voor de junioren en senioren kunnen ook in de Sporthal De Burcht in Boekel zijn.
De training- dagen/ tijden kunnen binnen en buiten verschillend zijn i.v.m. huren
van de gymzaal .
Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is bij trainingen (min. 15 minuten van
tevoren) en wedstrijden (thuiswedstrijden min. 30 min. van tevoren, tenzij de
leidster anders aangeeft ) Bij uitwedstrijden min. 5 min. voor vertrektijd: dit
staat vermeld op het vervoerschema die je van de leidster ontvangt).

Sinterklaas
Carnaval
Voorjaarsactiviteit
Ouder/kind toernooi
Worstenbrood actie
Koppelschieten (vanaf 14 jaar en volwassenen)
U kunt uw kind opgeven voor de activiteiten d.m.v. het opgaveformulier bijgaande deze folder.
Kamp
Als uw kind lid is van JES en deel wil nemen aan het kamp (vrijdag tot zondag in
3e weekend van juni) wordt hiervoor een aparte bijdrage gevraagd van 30 euro.
KNKV activiteiten
Indoor sportspektakel: de leden vanaf de Aspiranten C tot de leeftijd van 16 jaar
mogen hieraan meedoen. Dit is een dag die georganiseerd wordt in sporthal/
zwembad de Tongelreep in Eindhoven door de KNKV. Hiervoor wordt een eigen
bijdrage gevraagd.

Zorg dat U uw kind tijdens de training gemakkelijke kleding aangeeft en zorg
bij kou dat uw kind goed aangekleed is.
Haren op een staart.
Na de training en wedstrijden douchen (jong geleerd is oud gedaan).
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Team gebonden taken

Contributie

Binnen onze vereniging zijn een heleboel taken die vervuld moeten worden, zoals
Bestuur, Technische commissie, wedstrijdsecretariaat, bijhouden website,
leidsters en trainsters, scheidsrechters, onderhoud, activiteitencommissies, enz.

Het seizoen begint weer in september dus ook de contributie moet weer betaald
worden.

Verder hebben we nog een aantal taken welke gebonden zijn aan het team,
deze worden verdeeld onder de ouders van onze jeugdleden. Zoals: Teamouder
Poetsdag - Vervoerschema - Shirts wassen - Kantinedienst.
U heeft zo ook meteen wat binding met de club en andere ouders. Als iedereen
zich inzet, is het voor iedere vrijwilliger te doen.
“Vele handen maken licht werk”.
Aan het einde van het seizoen, als de teams bekend zijn, gaan we met de ouders
van elk team om de tafel zitten en worden deze taken in overleg verdeeld. Het
zou natuurlijk fantastisch zijn, als U zich ook in wil zetten voor een commissie.
Zie het overzicht van de commissies op de website.
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Bij degene die een machtiging hebben af gegeven wordt de contributie elk jaar
rond 1 november automatisch afgeschreven. Iedereen die geen machtiging heeft
afgegeven wordt verzocht om het verschuldigde contributiebedrag in november
over te maken naar:
Iban: NL51RABO0153702427 t.n.v. Korfbalclub JES, Venhorst o.v.v. Naam en
geboortedatum.
De hoogte van het contributiebedrag is afhankelijk van de leeftijd op 1 oktober.
Voor de actuele bedragen gelieve de website raadplegen.
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Adres clubgebouw:
Voskuilenweg 2a
5428 GT Venhorst
06-10766747
Heeft u nog vragen of wilt u meer
informatie? Kijk dan op onze website
www.korfbalclub-jes.nl

Vormgeving: Milou Jeurissen

