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AGENDA 

 

              Nieuwsbrief 

Hoi allemaal,  

Wat zijn het rare tijden hè? Gelukkig mogen we nog steeds 

samen korfballen! Helaas wel zonder support van ouders, 

vrienden  

Sportprotocol en FAQ KNKV  

Het KNKV heeft de lijst met velgestelde vragen nader 

gespecificeerd en het sportprotocol geüpdatet. De FAQ-lijst vind 

je hier: https://www.knkv.nl/faqcorona/.  

De douches bij het sportpark zijn voorlopig gewoon nog 

geopend. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het 

maximum aantal personen per kleedkamer en in de 

doucheruimte.  

en andere korfballiefhebbers naast de zijlijn. Bij deze weer 

enkele mededelingen vanuit de vereniging. 

Om mogelijke besmettingen te voorkomen en te 'beheersen' 

hebben we vanuit JES één 'corona' aanspreekpunt gekozen. Hier 

kun je je melden wanneer je positief bent getest en in de 10 

dagen daarvoor nog hebt gekorfbald. Dit is Bart van Lieshout 

(bestuurslid van JES). Bart is te bereiken op 06 11 38 15 65.  

 

Kangoeroes  

De kangoeroe-trainingen gaan weer starten. Zij trainen op 

dinsdagavond van 17.30 uur tot 18.30 uur. Mocht je interesse 

hebben of iemand kennen, dan zijn zij natuurlijk van harte 

welkom om vier keer vrijblijvend mee te trainen.  

 

Teamfoto’s  

Onlangs zijn van alle teams weer de jaarlijkse teamfoto’s 

gemaakt. Je vindt ze verderop in deze nieuwsbrief.  

 
Namens het bestuur,  
Lotte Bevers  

https://www.knkv.nl/faqcorona/
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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 : 
Erwin van Delst 

 

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  

——————————————————— 

 

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 

Kleding:  

Marianne Rovers 
Corine v Delst 

      
 
E-mail:sponsoring@korfbalclub-jes.nl 
————————————————————- 
 
Kantine: 
Bevoorrading:Marieke Manders 
Indeling: Lieke Egelmeers 
———————————————————— 
scheidsrechterscommissie 
Janne Biemans 
Jilke Vermeulen 

 
E-mail:scheidsrechterscom@korfbalclub-jes.nl 

—————————————————————- 
 

WEGWIJS 

mailto:tc@korfbalclub-jes.nl
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Beste (ouders van) leden, 
 
Gisteren heeft NOC*NSF de veelgestelde vragen nader gespecificeerd en  
het sportprotocol geüpdatet. Deze update leidt tot enkele aanpassingen  
in de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. 
 
De verduidelijkingen en verscherpingen zitten hem in: 
- Kinderen onder de dertien jaar met klachten moeten weer thuisblijven; 
- De chauffeur van een jeugdlid mag blijven kijken bij een training als  
de sportlocatie afwijkend is van de eigen woonlocatie, wel dient er  
zoveel als mogelijk gecarpoold te worden. Er is geen leeftijdsbeperking  
meer voor definitie van jeugdlid; 
- Beperkte mogelijkheid voor geblesseerde spelers; 
- Ruimte voor extra kader op de accommodatie; 
- Helderheid over de pers/livestream crew; 
- Informatie over de gezondheidscheck; 
- Richtlijnen over de beperkte mogelijkheden voor kantinegebruik. 
 
De FAQ-lijst vind je hier: https://www.knkv.nl/faqcorona/ 
 
 
Verder: 
- Voorlopig zijn de douches van de korfbalclub nog open tot nader  
bericht. Houdt wel rekening met het maximaal aantal personen per  
kleedkamer en douches en houdt de RIVM richtlijnen in acht. 
- Het terras is alleen toegankelijk als wachtplek voor sporters en  
teambegeleiders tijdens of net na wedstrijden. 
- Na afloop van een wedstrijd moet het sportpark zo snel mogelijk worden  
verlaten. 
 
Om mogelijke besmettingen te voorkomen en te 'beheersen' hebben we  
vanuit JES 1 'Corona' aanspreekpunt gekozen, waarbij je kan aangeven  
wanneer je positief getest bent en in de 10 dagen daarvoor nog  
gekorfbald hebt. Dit is Bart van Lieshout (bestuurslid van JES). Je kan  
hem bereiken op: 06 11 38 15 65 of mailen . 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur JES 

https://www.knkv.nl/faqcorona/
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Hallo allemaal 

Omdat kinderen uit de rokjes (en andere sportkleding) groeien, zonder dat 

de het versleten is hadden wij het in het team erover gehad om kleding te 

ruilen (of verkopen) Nu wil ik me aanbieden als contact persoon om vraag 

en aanbod bij elkaar te krijgen. 

Hoe wil ik dit gaan doen? 

Als je sportkleding hebt die nog wel goed is, maar niet meer past dan kun 

je mij een mailtje of appje sturen. 

Zorg dat in dat mailtje of appje de nodige informatie staat, zoals met een 

rokje een maat en als je iets anders hebt trainingspak, schoenen ect. Dan 

zou het fijn zijn als er een foto bij zit. 

Als jou kind een rokje heeft wat niet meer past en je wilt kijken of iemand 

een rokje over heeft van de maat die je zoekt dan stuur je mij ook een 

mailtje of appje en zegt wat je nodig hebt, dan kijk ik of er iemand is die 

dat over heeft. 

Mijn mail adres is dommeltjes@hotmail.nl. 

Mijn nummer is 06-11161455 

Op deze manier hoop ik dat ik ervoor kan zorgen dat de kleding optimaal 

gebruikt kan worden en dat we geen onnodige kosten hoeven te maken. 

Groetjes van Laurina van Dommelen 

 

mailto:dommeltjes@hotmail.nl
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 Steun Korfbalvereniging JES tijdens Rabo ClubSupport  

De Rabo ClubSupport actie is van start gegaan. De Rabobank 

Uden Veghel stelt dit jaar wederom een mooi bedrag ter 

beschikking om te verdelen onder de verenigingen in de regio.  

Vanaf 5 oktober tot en met 25 oktober mogen leden van de 

Rabobank stemmen uitbrengen. Als u lid bent van de 

Rabobank krijgt u de mogelijkheid om uw stemmen uit te 

brengen. U kunt dit doen via de website of in de Rabobank app 

via ´zelf regelen’ en dan bij ‘lidmaatschap’ naar ‘ClubSupport’.  

Wij zouden natuurlijk een extra steuntje in de rug goed kunnen 

gebruiken en willen u vragen om op ons te stemmen.  

De korfbalvereniging organiseert jaarlijks diverse activiteiten 

voor jong, oud, leden en niet-leden. Ook dit seizoen staan er 

weer diverse activiteiten op het programma! We willen dit 

graag blijven organiseren en daarom hebben we uw steun hard 

nodig.  

Kunnen wij rekenen op uw steun?  

We hebben ook een 

leuke Facebookactie. 

Als u de actie waarin 

we vragen om te 

stemmen op de 

korfbalvereniging 

deelt, dan kunt u een 
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J A R I G  I N  . . . . . . .  

 

 

Hartelijk  gefeliciteerd 

en een hele fijne  

verjaardag 

 

Oktober November December 

   

 07 Lonne v Lankveld 14 Sylvie v d Bosch 

10 Jacqueline v Zeeland 07 MilaBuuts 16 Marie-Louise Heesen 

13 Roos Donkers 09 Lisa Janssen 20 Evelien v Sleeuwen 

14 Ilse v Sleeuwen 15 Nelly Kerkhof 20 Neel Sevenster 

29 Sabine Croymans 24 Sanne Timmers 23 Jenny v d Berg 

31 Elke rooijackers 27 Bo v d Bosch 26 Pien v d Ven 
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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 

 


