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AGENDA 

 

 

Hallo allemaal,  

Coronavirus  

Het KNKV heeft kennisgenomen van de additionele maatregelen, die het 

kabinet 15 maart heeft afgekondigd in de strijd om het coronavirus in te 

dammen. Dit heeft voor dit moment de volgende gevolgen voor onze 

korfbalcompetitie en -evenementen:  

Geen KNKV-finales en -evenementen op 4 en 5 april  
Door de meest recente kabinetsmaatregelen kunnen de Korfbal 
Leaguefinale in Rotterdam Ahoy (4 april) en de Dameskorfbal Zaalfinale in 
Eindhoven (5 april) geen doorgang vinden op de oorspronkelijke datum. 
Ditzelfde geldt voor het Korfbalcongres, dat voorafgaand aan de Korfbal 
Leaguefinale gepland stond. Het KNKV onderzoekt of de wedstrijden en/of 
evenementen op een later moment alsnog georganiseerd kunnen worden. 
Over de specifieke afwikkeling (lees: zaalcompetitie) van de Cashback 
World Korfbal League, de Hoofdklasse, de Hoofdklasse A-jeugd, de Dames 
Topklasse én de bijbehorende evenementen neemt het KNKV uiterlijk 
maandag 6 april aanstaande een besluit of op een eerder moment als de 
situatie daarom vraagt. 
Wedstrijdkorfbal (zaal) 
Alle nog geplande wedstrijden in het wedstrijdkorfbal worden afgelast. 
Over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal - dus 
rangschikking en promotie- en degradatieregeling  - neemt het KNKV 
uiterlijk vrijdag 20 maart een besluit. 
Breedtekorfbal (zaal) 
Als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft het KNKV besloten alle nog 
geplande duels in de zaalcompetitie van het breedtekorfbal – inclusief de 
duels die na 6 april gepland stonden – af te gelasten. Met inachtneming 
van de huidige reglementen heeft het bondsbestuur besloten om de 
zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te 
beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen 
kampioenschappen, zodat dit hierop officieel ook geen invloed heeft. 
Voor de indelingen voor de zaalcompetitie 2020/2021 zijn de gevolgen 
minimaal, omdat het breedtekorfbal al enige jaren op basis van sterkte 
wordt ingedeeld. 
Veldcompetitie 
Het KNKV heeft besloten alle duels in de (voorjaars-)veldcompetitie tot en 
met donderdag 16 april af te gelasten. Uiterlijk maandag 6 april 
aanstaande komt het KNKV met een besluit over de volledige 
veldcompetitie of op een eerder moment als de situatie daarom vraagt. 
De voorbereidingen van de programmering van de veldcompetitie gaan 
vooralsnog in aangepaste vorm door. Hierover komt KNKV in de komende 
dagen met nadere informatie. 
Veel gestelde vragen en antwoorden 
Het KNKV ontvangt momenteel logischerwijs enorm veel vragen en het 
lukt ons niet om iedereen persoonlijk antwoord te geven. Hiervoor vragen 
wij begrip van de betrokken verenigingen, korfballers en fans. Zodra er 
over de genoemde zaken meer duidelijkheid is, zal het KNKV voorzien in 
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antwoorden op de meest gestelde vragen. 
‘Met z’n allen het beste ervan maken’ 
KNKV-voorzitter Rob Meijer: “Dit is voor iedereen een vervelende situatie, waar we met z’n allen 
het beste van moeten maken. We zijn ervan overtuigd dat de maatregelen die we nu voor de 
competities treffen, leiden tot de in deze situatie best mogelijke scenario’s. We doen er als KNKV 
alles aan om onze verenigingen en leden zo goed mogelijk bij te staan en wensen iedereen veel 
sterkte bij de gezamenlijke strijd tegen het coronavirus.”  
 

Ledenvergadering  

Op dinsdagavond 7 april is vooralsnog de jaarlijkse ouder- en ledenvergadering van 

korfbalvereniging JES. Mocht dit in verband met het coronavirus niet doorgaan, dan laten wij 

jullie dit uiteraard weten.   

Poetser gezocht voor het clubgebouw  

Om Clubgebouw ’t Venster schoon te houden voor sporters en bezoekers zoeken wij iemand die, 

samen met een collega, er wekelijks voor wil zorgen dat er schoongemaakt wordt. De 

kleedkamers, doucheruimtes, toiletten en kantine worden schoongemaakt. De werktijden zijn 

gemiddeld 2-3 uur per week, er staat een vergoeding tegenover. Heb je interesse of ken je 

iemand die dit zou willen doen? Stuur dan een mailtje naar bestuur@korfbalclub-jes.nl.  

Nieuwe hoofdtrainer  

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Kocher Majid, ik ben 28 jaar en kom uit Nijmegen. Ik woon samen met mijn 

vriendin Niki. In het dagelijks leven werk ik bij Albert Heijn online. Vanaf komend seizoen zal ik 

samen met Dennis de selectie van JES gaan trainen en coachen.  

Momenteel ben ik trainer/coach bij NDZW uit Vlijmen, waar ik momenteel al drie jaar trainer 

ben. Daarvoor heb ik twee jaar bij Fortuna’74 uit Bergharen gezeten. Daarvoor heb ik 

verschillende jeugdteams in het gemengde korfbal training gegeven en gecoacht. Ik heb zelf 

altijd bij Keizer Karel in Nijmegen gespeeld  en verschillende functies binnen de vereniging 

uitgevoerd. 

De reden dat ik voor JES heb gekozen is, omdat het een jonge selectie is waar nog heel veel 

mee te bouwen en te winnen valt. Ook dat de selectie dames zelf verschillende activiteiten naast 

het korfballen uitoefenen binnen de vereniging  spreekt me erg aan, dat heb ik zelf ook altijd 

gedaan. Ik heb enorm veel zin om na de zomerstop aan de slag te gaan bij JES. 

Heb je vragen, spreek me gerust aan als je me tegenkomt op het sportpark. 

Met sportieve groet,  

Kocher Majid 

 
Namens het bestuur,  

Lotte Bevers  
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Bestuur: 

Voorzitter : vacature 

Secretaris /Notulist :  

                     Bo v/d Bosch         

Bestuurslid : Technische Commissie :            

                     Rouleren vanuit TC 

Bestuurslid : Activiteiten Commissie :     

                     Lotte Bevers 

Bestuurslid : Onderhoud :  

                     Ad Verbruggen 

Bestuurslid : Bart van Lieshout  

Bestuurslid : Erwin van Delst. 

Bestuurslid : rouleren vanuit Midweek  

 
E– mail bestuur: bestuur@korfbalclub-jes.nl 
 
 
E-mailadres J.E.S: 
www.jes.venhorst@knkv.nl 

 
Financielezaken: 
Miranda v Duijnhoven 
Kas : 
 

 

Wedstrijdsecretariaat: 
Sabine Croijmans 
E-mail: sabine_croijmans@live.nl 

TeL:0620203736 

 
——————————————————— 
 
Nieuwsbrief  
Ria Kranenbroek  
E-mail: ria.kranenbroek@korfbalclub-jes.nl 

—————————————————————— 

Website 

Bo v d Bosch 
Ria Kranenbroek 

 

 

 

 
Technischecommissie: 
Voorzitter:vacature 
Aanspreekpunt Jeugd: 
Anita Verhallen 
Marion Thijssen 
 
Aanspreekpunt senioren: 
Hilde Timmers 
Liz Rovers 

E-mail: tc@korfbalclub-jes.nl  

——————————————————— 

Teamcöordinator: 
Elise v Sleeuwen 
E-mail: teamcoördinator@korfbalclub-jes.nl 
 
—————————————————— 

Coach voor coach: 
Sandrina v Oort  06-15613623 
Corine v Delst     06-83630685 

—————————————————— 

Sponsorcommissie: 
Stefanie v Alphen 
Wilco v Sleeuwen 
Jet Nabuurs 
Coen Verbrugge 
Theo Rooijackers 
 
E-mail:sponsoring@korfbalclub-jes.nl 
————————————————————- 
 
Kantine: 
Bevoorrading:Marieke Manders 
Indeling: Sigrid v Deursen 
———————————————————— 
scheidsrechterscommissie 
Wendy v d broek 
Judith Versteden 

WEGWIJS 
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Hartelijk  gefeliciteerd 

en een hele fijne  

verjaardag 

 

Maart 

03 Antonet Huibers 

07 Moniek v d heuvel 

22 Bregje Jacobs 

11 Annemiek Willems 

11Daniëlle v Sleeuwen 

15 Lyn v d Zanden 

17 Gaby v d Heuvel 

19 Fleur Peeters 

26 Famke Jeurissen 

26 Laura de Vos 

27 Eline Meulepas 

April 

05 Lara v lieshout 

19 Marga v Bergen 

08 Pien v d Zanden 

14 marja rooyackers 

16 Alex v d Ven 

19 Marga v Bergen 

19 Marlies Cornelissen 

Mei 

02 Ad Verbruggen 

04 Susanne v d Zanden 

11 Miranda v Duijnhoven 

13 Kim Hoevenaars 

16 Sanne v Melis 

24 Sandra Verbruggen 



 

Jaargang 10  2020 

 



 

Jaargang 10  2020 

 

Hart voor JES” 

Steun onze Club! 

Het doel van het “Hart voor JES” is om financiële middelen bij elkaar te brengen om extra 
faciliteiten voor JES te kunnen realiseren. 

Omdat we al vaak een beroep doen op het warme hart van de Venhorstse ondernemers, 
doen we een beroep op jou. 

Leden van JES, teams, families, ouders, opa’s/oma’s en vrienden(groepen). 

Voor € 25,00 per jaar draag jij korfbalclub JES een warm hart toe. Je kunt er ook voor 
kiezen om meerdere harten te sponsoren. 

In het clubgebouw hangt een groot bord . Hierop komt jouw naam dan ook te hangen als 
je ons sponsort. 

Voor meer informatie ga naar www.korfbalclub-jes.nl of neem contact op met  
Marieke Verbruggen telnr: 0630726505  

H A R T  V O O R  J E S  

http://www.korfbalclub-jes.nl
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Unlimited Colors  
Bakker van de Ven 
Van Rijbroek sport & mode 
Maza  
De Wit zonwering  
Andusta 
Auto bedrijf Vogels 
Wolters assurantiën  

S H I R T S P O N S O R E N  
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K O R F B A L V E R E N I G I N G  

J . E . S .  

CLUBGEBOUW  “‘t VENSTER” 

Voskuilenweg 2a 

5428GT Venhorst 

Tel: 06-10766747 

E-mail vereniging 

Jes.venhorst@knkv.nl 

 

De  J.E.S  Nieuwsbrief is een gratis uitgave van korfbalvereniging J.E.S. en wordt tijdens het korfbalseizoen  
maandelijks verspreid. 

 J.E.S nieuws en correspondentie betreffende de inhoud van de Nieuwsbrief kunnen worden gestuurd naar   

ria.kranenbroek@korfbalclub-jes.nl  

Kopij voor de Nieuwsbrief graag aanleveren voor  20  april 2020. 

Redactie Nieuwsbrief :vacature,  Ria Kranenbroek. 
Met dank aan iedereen die kopy  aanleverde. 
 

Eindredactie: Ria Kranenbroek  

Overname van materiaal uit de Nieuwsbrief is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding 

Website = korfbalclub-jes.nl 

 


