Nieuwsbrief 2018 - nummer 8

Heb je deze nieuwsbrief niet ontvangen maar wil je dat wel graag? Stuur dan een mail naar secretaris@vitessebeilen.nl!

De vereniging ontwaakt na een heerlijk zomerreces en
bereidt zich voor op het nieuwe seizoen.

Het bestuur van Vitesse is op zoek naar een nieuw
bestuurslid!
Lijkt het jou interessant en uitdagend om mee te
denken en mee te werken aan de organisatie van de
vereniging?
Wil jij meewerken aan een sterkere vereniging in
samenwerking met de commissies en werkgroepen?
Wil je meedenken over de toekomst van de club?
Het bestuur vergadert eens in de 4 weken.
Tussendoor worden actiepunten opgepakt en
deelgenomen in werkgroepen.
Heb je interesse, laat het dan Marit Bakker weten via
secretaris@vitessebeilen.nl

Alle activiteiten worden weer geleidelijk opgestart. De
selectie is al weer een aantal weken aan het trainen onder
leiding van Ricardo Augustijn en heeft ook al een aantal
oefenwedstrijden gespeeld. Voor alle andere leden geldt dat
het seizoen weer start op dinsdag 4 september. Verderop in
de nieuwsbrief kun je lezen op welke tijd jij op het veld
wordt verwacht!
Veel leesplezier!

Trainerscursus Vitesse geslaagd
Woensdag 20 juni zijn acht leden geslaagd voor hun
Korfbaltrainer 2 cursus. De cursusleider was de zeer
ervaren trainer Sjoerd de Jong uit Heerenveen. De
geslaagden op de foto zijn Carola Timmer, Sanne
Koobs, Laura Koobs, Annelies Wolbrink, Sven Ricken,
Marco Snelten, Roy Oosting en Jeroen Stobbe. De
persoonlijke begeleiders (niet op de foto) waren Lies
Dolsma, Shaina de Boer, Janita Mulder, Ronald
Bakker, Theo Meijer en Henry Wolbrink.
De technische commissie van Vitesse verwacht met
deze cursus de trainingen en clubresultaten naar een
nog hoger niveau te brengen.
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Trainingen en wedstrijden
Voor de vakantiegangers was het een geweldige zomer. Heel veel zon
en heel weinig regen. Helaas vond het gras op ons korfbalcomplex dit
minder mooi. Het veld heeft veel te lijden gehad onder de tropische
hitte. Om de schade zo beperkt mogelijk te houden is er besloten dat
we de trainingen en wedstrijden zo ver mogelijk achter op het veld gaan
laten plaatsvinden. Dus ter hoogte van de verspringbak. Op deze
manier krijgt de rest van het veld meer gelegenheid zich te herstellen.

Coach Vitesse 2
De TC is voor het komende seizoen op zoek naar een enthousiaste coach (m/v) voor het tweede team. Dit team zal bestaan
uit een mix van jonge spelers, gecombineerd met een aantal routiniers.
De belangrijkste taak van de coach is de ploeg door enthousiast coachen weer op een hoger plan te laten spelen, waarbij
het de bedoeling is om de jeugdige spelers klaar te stomen voor de volgende stap in hun korfbal carrière.
Coach A1
De trainingen zullen worden gegeven door Ricardo Augustijn. We zijn op zoek naar een coach voor deze talentvolle ploeg.
Doelstelling is om deze groep langzaam te laten wennen aan een hoger niveau van korfbal spelen.
Coach B1
De trainingen worden gegeven door Roy en Sven. We zoeken nog een coach voor deze enthousiaste ploeg. Wanneer jij
denkt dat je in staat bent om hier een hecht en gezellig team van te maken, wacht niet met aanmelden!!
Tevens is de TC op zoek naar trainers/trainsters voor de KangoeroeKlup. Vind je het leuk om met kinderen tussen de 3 en 6
bezig te zijn? Meld je dan aan. Bij de KangoeroeKlup leren de jongste kinderen op een speelse manier wat korfballen
inhoudt.
Heb je interesse of wil je meer informatie voor deze vacatures? Nee dan contact op met de technische commissie via:
tc@vitessebeilen.nl
Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de
Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. De bank stelt € 150.000 (inclusief btw en
schenkingsrecht) beschikbaar! Natuurlijk doen ook de leden van de korfbalvereniging Vitesse mee aan de Rabobank Clubkas
Campagne.
Stemmen
Van dinsdag 4 t/m woensdag 19 september 2018 mogen leden van Rabobank Assen en Noord Drenthe drie stemmen
uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal
beschikbare bedrag van € 150.000 (inclusief btw en schenkingsrecht) te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij
als Vitesse ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.
Oproep aan alle leden
Het is voor de Korfbalclub Vitesse Beilen belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk
stemmen te vergaren. Zodat wij meer aandacht kunnen geven aan opleidingen van ons technisch kader, jeugdactiviteiten
en het opzetten van clinics t.b.v. trainers en begeleiders. Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden stemmen
geven aan Vitesse tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Assen en Noord-Drenthe.
Stem
opjeVitesse:
KLIK HIER!
Wil
je afmelden
voor deze nieuwsbrief? Mail dan naar secretaris@vitessebeilen.nl

(Stemmen kan van dinsdag 4 t/m woensdag 19 september 2018)

Huisregels trainingen en wedstrijden Vitesse

De trainingen van Vitesse vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond tijdens het veldseizoen op Sportpark Op Dreef en
tijdens het zaalseizoen in de Drenthehal in Beilen. De wedstrijden van de jeugd zijn op zaterdag en van de senioren op
zondag.
Om de trainingen en wedstrijden voor alle teams zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal regels
waar jij je als speler en als team aan dient te houden:














Zorg dat je een kwartier vóór aanvang van de training en de aangegeven tijd voor de wedstrijd op het veld
aanwezig bent om het materiaal klaar te zetten. Mocht dit door omstandigheden niet lukken laat dit tijdig weten
aan de trainer en/of coach;
Gebruik niet meer materiaal dan nodig, je traint met meerdere teams tegelijk;
Na afloop van de training of wedstrijd dient het materiaal weer netjes te worden opgeruimd in het materialenhok
met de spullen op de daarvoor bestemde plekken. Als een team na jullie op hetzelfde veld een wedstrijd heeft
kan het veld in overleg blijven liggen. De laatste gebruiker ruimt het veld weer op;
Heb tijdens trainingen en wedstrijden respect voor elkaar, de trainer en/of coach, tegenstander en
scheidsrechter. Bij onbehoorlijk gedrag kan een trainer of coach overgaan tot verwijdering van training of uit
wedstrijd;
Laat de kleedkamer zowel tijdens als na trainingen en wedstrijden netjes achter. Als je bent omgekleed doe je je
spullen in je tas en zet je deze onder de bank of neem je de tas mee de zaal in. Na een training of wedstrijd zorg je
er samen voor dat de kleedkamer weer netjes wordt achter gelaten. Er staat in iedere kleedkamer een trekker
voor het natte gedeelte en een veger voor het droge gedeelte. Bij thuiswedstrijden zorg je dat de kleedkamer van
de tegenstander ook weer netjes is;
Waardevolle spullen kun je tijdens trainingen en wedstrijden in de bak onder de bar in de kantine achterlaten of
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neem ze mee de zaal in ;
Na trainingen en wedstrijden is het wenselijk eerst te douchen voordat je naar huis gaat. In de eerste plaats is het
erg ongezond om bezweet op de fiets te stappen en enorm af te koelen. Zeker in de koudere periode verhoogt dit
1
de kans op ziekte. Daarnaast komt het ook de saamhorigheid in je korfbalteam ten goede ;
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij een training of wedstrijd, meld dit tijdig aan je trainer of coach.

Oproep!
Voor Senioren en A-junioren en ouders van jeugdleden om
te helpen met allerlei klussen rondom onze
clubaccommodatie:

Klussen dag Vitesse!
Standen en uitslagen Vitesse

Wanneer: zaterdag 1 en 8 september aanvang 9:00uur!

Ben je benieuwd naar de uitslagen en standen van
de verschillende teams?
Klik hier voor alle informatie.
Projectleider: Patrick Hulzebosch/ Herman Koobs
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Afmelden, hoe doen we dat eigenlijk?

Samen sporten we voor ons plezier bij Vitesse. Je wilt samen beter worden, wedstrijden winnen en bovenal is het
natuurlijk gezellig.
Bij het lid zijn van een sportvereniging is het belangrijk regelmatig te trainen om je vaardigheden te verbeteren.
Daarnaast heb je ook een (gezamenlijke) verantwoordelijkheid naar je team en begeleiding. Het niet regelmatig op een
training en wedstrijd verschijnen is dan ook vervelend voor je medespelers, trainer(s) en begeleiders.
Helaas is er geconstateerd bij Vitesse dat er regelmatig (op het laatste moment) wordt afgezegd met veel uiteenlopende
redenen. Ook komt het af en toe voor dat spelers gewoon niet komen zonder zich af te melden.
Om het voor alle spelers, trainers, begeleiders en ouders duidelijk en overzichtelijk te houden heeft Vitesse een aantal
regels opgesteld omtrent het afmelden bij trainingen en wedstrijden. Deze regels gelden voor alle teams:
Redenen om af te zeggen
Ziek of geblesseerd zijn, eigen verjaardag, onverwachts veel schoolwerk, uitzonderlijke familieomstandigheden.
Dit zijn redelijk duidelijke redenen om af te zeggen. Ziek is ziek, bij je eigen verjaardag kan het zijn dat je ’s avonds visite
krijgt. Je mag natuurlijk ook wel komen trainen en een traktatie meenemen 😉. Echter een jarige buurjongen of -meisje
kun je ook op een ander moment bezoeken.
Daarnaast kan het natuurlijk voorkomen dat je tijdens het korfballen of een andere activiteit geblesseerd bent geraakt.
Het is fijn als je de trainer en/of coach tijdens je blessure zo nu en dan op de hoogte houdt over het herstel en de
herstelperiode.
Ook kan het voorkomen dat je ineens extra huiswerk krijgt, maar probeer daar omheen toch zoveel mogelijk je huiswerk
goed te plannen. Je weet immers dat je iedere week op vaste tijden traint.




In principe zeg jij of je ouders/verzorgers uiterlijk de ochtend voor je training bij de trainer af;
Je meldt je af met reden bij de trainer persoonlijk, niet in de groepsapp. Dit kan telefonisch bij je trainer of via
Whatsapp;
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij een wedstrijd, meld dit vóór donderdag bij je trainer of coach. Ziekte
uitgezonderd.

Eventuele consequenties
Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat je om wat voor redenen dan ook vaker afwezig bent (zowel trainingen als
wedstrijden), dan kan het voorkomen dat er maatregelen worden getroffen.
Dit kan betekenen dat je bijvoorbeeld bij twee keer of vaker afwezig zijn een of meerdere wedstrijden gedeeltelijk of in
zijn geheel aan de kant zit.
Bij ongeoorloofde afwezigheid (bijv. niet komen opdagen) speel je de eerstvolgende wedstrijd niet.
Wie de schoen past, trekke hem aan.
Technische Commissie Vitesse
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WEDSTRIJDKLEDING
Volgende week donderdag 6 september, ben ik van 18.30 uur tot 20.00 uur in de kantine zodat er weer kleding (shirtje,
rokje/broekje) geruild kan worden. Natuurlijk kunnen ook nieuwe leden dan hun wedstrijdkleding ophalen.

Ook nog even een paar aandachtspunten:
- Het shirtje + rokje/broekje huur je van Vitesse, stop je met korfballen dan dient de
kleding weer te worden ingeleverd.
- Wanneer je de kleding kwijt bent of het is stuk, dan dit graag melden bij
Jannie Wildeboer (tel.nr.523509)
- Wanneer de kleding te klein is geworden dan kun je ook contact opnemen met
Jannie Wildeboer (tel.nr.523509)
Wasvoorschrift:
Shirtje+rokje/broekje kunnen op 40 graden gewassen worden, wel met dezelfde kleuren wassen om verkleuring te
voorkomen!! Het shirtje kan eventueel ook op 60 graden gewassen worden, absoluut niet op 90 graden! Het kan ook niet
Voorzitter
Herman Koobs
’t Spiek 12
0593-524236
gestreken worden!
Secretaris/Ledenadministratie

Marit Bakker

Braamlaan 4

06-13705231

Penningmeester
Bestuurslid/ vice voorzitter
Bestuurslid/ PR commissie

Anita Sattler
Bas Meijer
Robbin Dolsma

’t Spiek 9
De Vonderkampen 19

0593-526916
06-12622109
0593-541145

Bestuurslid
Bestuurslid

Emiel Hunze
Lisette Bouwmeester

Veenakker 24
De Vonderkampen 106

06-11442103
0593-853342

Wedstrijdsecretariaat
Contactpersoon Kangoeroeclub
Coordinator sen, A, B en C jeugd
Coordinator D, E en F jeugd

Coordinator scheidsrechters
Selectietrainer

Anneke Weggen
Jeroen Stobbe
Michel Kuper
Janita Mulder
Lies Dolsma
Petra Snoeiing
Noortje Welle
Henry Wolbrink
Joost Koobs

0593-541774
06-51745239
06-13218468
06-51789150
06-23921630
06-83337109
06-42627149
06-12243417
06-34561328

Lidmaatschap Vitesse.
Het lidmaatschap gaat men aan voor een volledig verenigingsjaar welke van 1 juli t/m 30 juni loopt. Een opzegging van het lidmaatschap gaat in per 1 juli
en dient voor 1 juni bij de secretaris schriftelijk te worden gemeld. Dit geldt eveneens voor het omzetten van spelend lid naar niet spelend lid.
Opgave nieuwe leden, overschrijvingen, adreswijzigingen en beëindiging lidmaatschap (uitsluitend schriftelijk) bij het Vitesse secretariaat, Marit Bakker
Braamlaan 4 9413AK Beilen.
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