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AGENDA 

 

 

Hoi allemaal,  

Wat zijn het momenteel rare tijden he? De competitie is plots ten einde 

gekomen, de trainingen zijn net weer hervat. Bij deze hebben we een 

aantal belangrijke mededelingen vanuit de vereniging.  

Evenementen gaan niet door  

Normaal gesproken hebben we aan het einde van het seizoen altijd de 

seizoenafsluiting en het ouder-kind toernooi. Hierna vinden het 

koppelschieten en het kamp plaats. We willen jullie graag mededelen dat 

deze evenementen dit seizoen helaas niet door kunnen en mogen gaan. 

Ook de loterij zal dit seizoen niet doorgaan. Hopelijk kunnen we het 

nieuwe seizoen weer leuk en feestelijk van start gaan!  

Trainingen hervat  

De trainingen van de jeugd en senioren zijn sinds kort weer hervat. Fijn 

dat er weer getraind kan worden. De laatste training staat gepland op 

donderdag 25 juni.  

Vacatures  

Voor het nieuwe seizoen zijn we voor een aantal taken nog dringend op 

zoek naar iemand die dit op zich wil nemen. Mocht je over een bepaalde 

vacature vragen hebben, neem dan even contact op met iemand van het 

bestuur of mail naar bestuur@korfbalclub-jes.nl.  

We zijn nog op zoek naar mensen voor:  

Commissie Master Arbitrage  

Poetser clubgebouw  

Rooster maken kantinedienst  

Pupil van de week begeleiding  

Teamfoto’s maken  

Commissie Hart voor JES  

Trainster/coach jeugdteam  

Sponsorcommissie  

Secretariaat bestuur  

Teamcoördinator  

 

Namens het bestuur,  

Lotte Bevers  

              Nieuwsbrief 

mailto:bestuur@korfbalclub-jes.nl
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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 

mailto:tc@korfbalclub-jes.nl
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 Protocol korfbal JES d.d. 10-05-2020  

 

 Dit is het volledige protocol voor het hervatten van de trainingen voor de 

jeugd en trainingen voor de senioren bij korfbal vereniging JES in 

Venhorst. Het protocol is gebaseerd op het protocol van het NOC-NSF en 

de KNKV.  

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  

Iedereen kent inmiddels de algemene maatregelen en heeft hierin naast 

dit protocol zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt zeker voor ouders, 

maar ook voor leden. Indien men zich niet aan het protocol houdt worden 

maatregelen aangescherpt of worden de mogelijkheden voor training 

beperkt.  

Regels voor trainingen voor de trainster en speelsters  

Informeer uw kinderen over dit protocol en zorg dat ze altijd de 

aanwijzingen van de trainster opvolgen.  

Leden en ouders die komen brengen blijven thuis indien:  

• je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°)  

• iemand in jouw huis of directe omgeving koorts heeft (vanaf de 38 C°) 

en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, 

mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.  

• iemand in een gezin positief getest is op het coronavirus (COVID-19) 

blijft het hele gezin 14 dagen thuis na de vaststelling van de besmetting.  

Op het sportpark aangekomen  

• Leden kunnen door de openstaande poort naar binnen.  

• Indien ouders hun kinderen hebben weggebracht gaan ze vanaf dit 

moment naar huis.  

• Leden parkeren hun fiets op de gebruikelijke plek.  

• Na het verlaten van de fietsenstalling gaan ze direct naar het eigen 

trainingsveld.  

   Kinderen en speelsters komen niet in het materialen hok.  

• De 1,5 meter maatregelen geldt niet voor kinderen t/m 12 jaar 

onderling.  
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 Aanvullende maatregelen 13 t/m 18 jarigen (C1 en B1) en senioren  

• Alle meegebrachte materialen van speelsters op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar 

tegen een hek plaatsen/neerleggen  

• Bij aankomst op het sportpark, tijdens de training en bij het verlaten van het sportpark 

houdt men ten allen tijden 1,5 meter afstand van elkaar.  

Maatregelen trainsters  

• Zorg dat je als trainster 10 minuten voor aanvang van je training aanwezig bent om je 

training klaar te zetten zodat je op tijd kunt beginnen.  

• Zorg dat je niet met meerdere trainsters in het materialenhok aanwezig bent.  

• Maak vooraf de regels duidelijk aan de speelsters.  

• De trainster houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van de speelsters.  

• De trainster zorgt voor een eigen bal uit het materialen hok, deze bal wordt niet door de 

speelsters gebruikt. Deze regelt geld voor alle jeugd teams t/m 12 jaar. Bij teams boven de 

12 jaar en senioren mag de bal onbeperkt rond gespeeld worden en gebruikt door zowel 

trainer als speelster.  

• De trainster zorgt dat ze voor en na de training de handen wast.  

• De trainster houdt in de oefeningen rekening met de 1,5 meter maatregel.  

• Instructies en correcties van de trainster zijn op minimaal 1,5 meter afstand.  

• Materialen/hulpmiddelen worden alleen aangeraakt door de trainer  

• Kleed je thuis om  

• Stop 5 minuten voor het einde van je training zodat de volgende groep op tijd het veld kan 

betreden.  

• Ruim na afloop de materialen op en desinfecteer de ballen. Geen speelsters in het 

materialenhok. Let op 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Laat speelsters direct na afloop van de training vertrekken.  

• Zorg bij een grote groep dat men speelsters verdeeld. Max. 8 speelsters per half veld  
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De vrijwilligers van onderhoud hebben op 23-05 alles weer tip top in orde gemaakt. 

Hartelijk dank hiervoor. 
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J A R I G  I N  . . . . . . .  

 

 

Hartelijk  gefeliciteerd 

en een hele fijne  

verjaardag 

 

Juni Juli Augustus 

06 Jelke v d Sangen   

16 Daniëlle Timmers  05 Isa Bogers 

19 Agnes de Koning 13 Tini v Wiechen 10 Marly Jacobs 

18 Karin Selten-Berger 14 Mara Logtens 28 Dianne v Lankvelt 

 22 Noor Jagers 12 Ria Kranenbroek 

 12 Dieke v Lieshout 08 Maud v Eert 

 24 Eline v d Bosch 21 Luus v d Ven 

 25 Zoë Verbrugge 22 Lotte Bevers 

 10 Anne v d Rijt 02 Jill v d Veerdonk 

 26 Anita v d Laar 23 Anne v d Heuvel 

 28 Gina v Rijsewijk 26 Stefhanie v Alphen 

 31 Kim v d Laar 29 Carla v d Horst 
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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   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 

 


