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Voorwoord
Voor u ligt de nieuwsbrief van SV Donkerbroek afdeling korfbal.
Een document vol belangrijke weetjes voor leden en ouders/ verzorgers van leden.
Dus bewaar het goed mogelijk dat u het in het komende seizoen nog eens na wilt kijken.
Het afgelopen seizoen was een mooi korfbalseizoen met diverse hoogtepunten. Er werden
diverse kampioenschappen gevierd. De Senioren 1 zijn gepromoveerd en mogen volgend seizoen
uitkomen in de 2e klasse. Iets waarmee ze geschiedenis schrijven.
Afgelopen seizoen mochten we genieten van een zonovergoten druk bezocht schoolkorfbal
toernooi in Donkerbroek dit verliep geweldig dankzij de inzet van vele vrijwilligers uit
Donkerbroek en omstreken allen bedankt.
Als kers op de taart van dit korfbalseizoen hadden we een zeer geslaagd korfbalkamp.
Voor foto's van de wedstrijden en het kamp verwijs ik graag naar de website
www.korfbaldonkerbroek.nl De website is gedurende het korfbal seizoen ook een handige plek
om zaken na te zoeken (trainingstijden, competitie schema, contributie zaken)
Het spelen in combinatie teams is afgelopen seizoen goed bevallen en op sommige momenten
erg handig gebleken. Volgend seizoen zullen we dit dus weer zo doen. u heeft inmiddels een mail
gehad met de teamindeling voor het nieuwe seizoen.
Komend seizoen mogen we beslist niet klagen we hebben een B, C, D, 2 E en een F team voor
de jeugdcompetitie kunnen opgeven. Daarnaast zijn er in de combinatie met Dio en VZK nog 2
A-teams opgegeven. Bij de senioren doen er maar liefst 3 teams mee in het korfbalseizoen 20192020.
Achter de schermen is er ook van alles gebeurd. De activiteiten commissie heeft diverse uitjes
georganiseerd en een geweldig kamp. De sponsor commissie heeft alles behalve stilgezeten zo
zijn er voor de club van 50 diverse nieuwe sponsoren gevonden en is er een schitterend bedrag
opgehaald via de Poiesz actie.
Ook als bestuur hebben we geen tijd gehad om ons te vervelen. Zo hebben we omdat er nog
niemand gevonden is die de taak van secretaris op zich wil nemen de taken die hierbij horen
verdeeld over ons drie koppig bestuur. Vanaf december zal het bestuur nog maar uit 2 mensen
bestaan. Het is dus van groot belang dat er versterking komt op een of andere manier. Het
huidige bestuur vindt het erg belangrijk dat er in Donkerbroek met veel plezier gekorfbald wordt
en gekorfbald kan blijven worden, ook in de toekomst. Met dit in het achterhoofd hebben we
binnen het bestuur een aantal scenario's besproken. Met een bestuur van 2 personen is het
namelijk niet mogelijk de afdeling korfbal te besturen. Dit in combinatie met een licht
teruglopend ledenaantal ziet de toekomst er niet heel rooskleurig uit. Komend seizoen zult u
meer horen over de mogelijkheden voor de toekomst van de afdeling korfbal.
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Helaas zijn er ook dit jaar weer een aantal mensen die stoppen met hun zeer actieve vrijwillige
bijdrage voor de vereniging.
Mascha, Greetje, Reintjan en Johan Frits enorm bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren en
we gaan jullie enthousiasme en inzet zeker missen.
Op deze plek wil ik alle mensen die zich als trainer, coach, lid van de activiteitencommissie, lid
van de sponsorcommissie, lid van de jeugdcommissie, materialencommissie, scheidsrechter of op
welke wijze dan ook het afgelopen seizoen actief hebben ingezet voor de korfbal heel hartelijk
bedanken voor hun inzet. Zonder jullie inzet was het niet mogelijk geweest terug te kunnen
kijken op zo’n succesvol korfbal seizoen.
Ik wens iedereen een zonnige zomer en hoop dat we er volgend korfbal seizoen weer een sportief
en gezellig seizoen van kunnen maken.

Namens het bestuur,
Jacquelien Kaastra

Deze jonge spelers geven het goede voorbeeld voor de zomervakantie:
rustig aan , geniet van de zon en relax !.
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Wie doet wat
Bestuur Donkerbroek:
Voorzitter:
Vacature
Secretaris:
Vacature
Penningmeester:
Renita Stalenhoef
Wedstrijdsecr. Jeugd: Aukje Ekkels
Lid:
Vacature

pj.stalenhoef@solcon.nl
aekkels@hotmail.com

Scheidsrechtercontactpersoon Jeugd:
Haye
persoon Senioren
Haye
Vrijwilligers coördinator:

haye.nicolaij@gmail.com
haye.nicolaij@gmail.com
Jacquelien

Jeugdcommissie:
Aukje, Jacquelien, Geeske. vacature
Jeugdwedstrijdleiders:
Esther; Aukje; Haye; Andrieske; Marten; Crista, vacature, vacature, vacature
Activiteitencommissie:
Marianne; Esther, Gwenda
Sponsorcommissie:
Anita; Haije; Oeds; vacature;
Kantinemedewerkers afd. korfbal:
Alle ouders van jeugdleden (zaterdag); alle seniorleden (zondag)
Website Donkerbroek www.korfbaldonkerbroek.nl
Beheerder: Jacquelien en Tjalling
Facebookbeheer: Jenny
Fotograaf tbv de website en facebook: Renate
Materiaalcommissie:
Wladimir
In schoolkorfbalcommissie Ooststellingwerf:
Aukje
In rommelmarktcommissie SV Donkerbroek:
Michiel; vacature
In kantinecommissie SV Donkerbroek:
Marten, vacature
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Trainingstijden
De eerste veld training is op maandag 26 augustus. Dit is de week waarin ook de school weer
start. Er kan dan vast geoefend worden voor het Leonidas toernooi in Noordwolde op
zaterdag 31 augustus.
Veld:
Dag
Maandag
Woensdag

B1
19:0 20:00
19:00 20:00

C1
19:00 –
20:00
19:00 –
20:00

D1
18:00 –
19:00
18:00 –
19:00

E1

F1

16:00 –
17:00

16:00 –
17:00

Zaal:
Hier kan nog geen definitieve planning op gemaakt worden gezien we afhankelijk zijn van de
toezegging van zaaluren.
Onderstaande is wat we graag zouden willen maar deze zaalhuur is nog niet toegezegd.
O is in Oosterwolde H is in Haulerwijk en D is in Donkerbroek.
Voordat de zaaltrainingen beginnen krijgt u hierover natuurlijk een definitief bericht via de mail.
Dag
Dinsdag

B1
19:00 –
20:00 H

C1
19:00 –
20:00 H

D1
19:00 –
20:00 O

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18:00 19:00 H

E1
18:00 –
19:00 O
17:00 –
18:00D

F1
15:45 –
16:45D

18:00 –
19:00 H
18:30 –
19:30 H

Kangoeroe:
De kangoeroe’s zullen in het najaar en in het voorjaar 1 veld training hebben op een zaterdag.
Welke dag dit precies wordt is nog niet duidelijk gezien we dit willen laten samenvallen met
thuiswedstrijden van het F en E team. Hierover t.z.t. meer informatie. Onderstaande zijn de
kangoeroe zaaltrainingen. Ze trainen in de zaal in Donkerbroek.
Tijdstip:
14:30 – 15:15
Data:

16-10-2019; 06-11-2019; 27-11-2019; 18-12-2019; 08-01-2020; 05-02-2020; 25-03-2020;
06-05-2020

De trainingen in de voor- en najaarscompetitie zijn op sportpark “Ontwijk”.
De trainingen tijdens de zaalcompetitie zijn voor de E, F en kangoeroes in de gymzaal in
Donkerbroek. Voor de D en C jeugd in Oosterwolde/ Haulerwijk of Donkerbroek.
Hiervoor wordt een rijdersschema gemaakt.
Graag afmelden bij in de groepsapp wanneer uw kind niet kan trainen en/of spelen.
Wanneer u als ouder/ verzorger ingedeeld bent om te rijden voor een training of
wedstrijd en u bent verhinderd dient u zelf voor vervanging te zorgen. (de groepsapp kan
hierin helpen)
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Contributie:
De contributie voor komend seizoen bedraagt per maand
Senioren (19 + jaar:
€20
Junioren ( 16/ 18 jaar):
€15
Aspiranten ( 12/15 jaar):
€13,50
Pupillen ( 6/11 jaar):
€12,50
Kangoeroes (t/m 5 jr):
€2,50
Korfbal is een teamsport. De deelnemers aan het team moeten minstens het seizoen lang
op elkaar kunnen vertrouwen. Vertrouwen op ieders aanwezigheid bij wedstrijden en
trainingen. Een geheel seizoen lang een seizoen loopt van juli t/m juni.
Eventuele opzegging van het lidmaatschap voor het seizoen 2020/ 2021 doet u
schriftelijk vòòr 1 mei 2020 bij het secretariaat (donkerbroekkorfbal@gmail.com).
Bij opzegging tijdens het lopende seizoen moet de contributie voldaan worden tot en met
einde seizoen (juni 2020).

Acties:
Om de sport voor een ieder betaalbaar te houden organiseert de SV Donkerbroek
jaarlijks een aantal acties om geld te genereren. (o.a. Snertactie, Oliebollenactie en
Rommelmarkt).
Hiervoor wordt op de seniorleden, jeugdleden vanaf de C’s en de ouders van jeugdleden
een beroep gedaan.
U krijgt via de mail een oproep om u in te schrijven voor een actie. Dit gebeurd SV breed
zodat wanneer u kinderen heeft op meerdere sporten u niet 3 dubbel hoeft mee te helpen
bij de acties. Het inschrijven op de acties gaat dit jaar via een website. Wees er snel bij
want dan is er nog keuze. Mensen die zich niet zelf opgeven worden mogelijk ingedeeld
bij een actie/ op een dag die niet uw voorkeur heeft.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent te helpen op het moment dat u bent ingedeeld bij
een actie, of kantinedienst dient u zelf voor vervanging te zorgen.

Privacy wetgeving:
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.
Op de website (www.korfbaldonkerbroek.nl) onder het kopje info kunt u onze Privacy Policy
lezen.
Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat er foto’s van uw kind geplaatst worden op onze website en
facebook zou u ons dit dan zsm schriftelijk aan het bestuur willen laten weten. Dit zelfde geldt
ook voor het gebruik van uw telefoonnummer voor de groepsapps van de teams.
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Algemene info :
Om te zorgen voor een evenredige verdeling van het vrijwilligerswerk binnen de
vereniging verwachten we van senior leden, A,B en C jeugdleden en ouders van
jeugdleden een actieve bijdrage in het leveren van hand en span diensten.
In het korfbalseizoen zijn er 3 competities. De najaarscompetitie op het sportveld
vanaf september tot de herfstvakantie; de zaalcompetitie van november tot en met
maart; de voorjaarscompetitie op het sportveld van april tot en met mei.
Gedurende het seizoen krijgt u 3 keer een speelschema:
1 voor de najaarscompetitie, 1 voor de zaalcompetitie en 1 voor de voorjaarscompetitie.
Op het speelschema worden ook de rijders vermeld die per toerbeurt zorgen voor het
vervoer van de teams naar de speellocatie. Indien u niet kunt rijden op de dag dat u bent
aangewezen dan moet u zelf onderling ruilen met een ander uit het desbetreffende team
(bij voorkeur via de groepsapp). Dit graag even doorgeven aan de coach van het team.
De najaarscompetitie start op 7 september 2019.
De zaalcompetitie start 16 november 2019.
DOUCHEN na een wedstrijd thuis en uit wordt binnen de korfbal als heel normaal
beschouwd en het meegeven van douchespullen is verplicht.
De thuiswedstrijden in de voor- en najaarscompetitie worden gespeeld op sportpark
“Ontwijk”.
De thuiswedstrijden in de zaalcompetitie worden gespeeld in sporthal “De Bongerd” te
Haulerwijk.
Ouders van jeugdleden worden ingedeeld voor kantinedienst op zaterdagmiddag op
sportpark Ontwijk. Senior leden worden ingedeeld voor de kantinedienst op zondag op
sportpark Ontwijk. Dit zal ongeveer 1 keer per seizoen zijn. Omdat er een afname van
het aantal jeugdleden is en een toename van het aantal ouders van jeugdleden die een
trainers/ coach rol hebben is dit vaker als voorheen.
De kantine diensten voor de thuiswedstrijden op het veld staan ook vermeld op het
speelschema. Denkt u eraan dat u voor de kantinedienst 1 uur van te voren aanwezig
moet zijn en dat er minimale leeftijd van 14 jaar van toepassing is.
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Teamleden bouwen samen met hun coach/ trainer het veld op en af voor en na een
wedstrijd/ training. Dit betekent dat ieder teamlid 15 minuten voor aanvang van de
training en 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig is. Dit is voor alle
jeugdleden van toepassing.
Na een thuiswedstrijd dienen de kleedkamers schoon gemaakt te worden. De coach doet
dit samen met de teamleden (vanaf de E’s)
Elk jaar wordt het Lintjo-toernooi te Oldeberkoop bezocht (Hemelvaartsdag). Daarnaast
worden er nog het Leonidas toernooi in Noordwolde (start seizoen) en het De Pein
toernooi in Opeinde (afsluiting seizoen) bezocht. Alle teams worden ingedeeld voor de
toernooien. Geef via de groepsapp tijdig aan wanneer uw zoon/ dochter niet mee kan
doen.
De shirts worden voor alle teams beschikbaar gesteld (gesponsorde shirts). Dit betekent
dat ze collectief moeten worden gewassen. Dit gebeurt per toerbeurt.
Naast de korfbaltrainingen en wedstrijden vinden we nevenactiviteiten ook zeer
belangrijk. De activiteitencommissie organiseert minstens 1 keer per jaar een leuke
activiteit voor de jeugd. Daarnaast is er voor alle leden en hun gezin de jaarlijkse barbecue
aan het eind van het seizoen.

Vacatures:
Om alle zaken rondom het korfballen goed te regelen zijn we in de overtuiging dat vele handen
licht werk maken. We verdelen de taken die gedaan moeten worden liever onder meerdere
mensen dan dat er een klein groepje heel veel werk moet verzetten. Dit om de belasting die het
vraagt voor iedereen zo laag mogelijk te houden.
Er zijn binnen de afdeling korfbal en binnen de SV Donkerbroek een aantal vacatures die
opgevuld moeten worden. Het zou fijn zijn wanneer u even goed kijkt naar onderstaand lijstje en
bij het bestuur aangeeft welke taak u op zich zou kunnen en willen nemen.
Afdeling korfbal:
Voorzitter
Secretaris
Bestuurslid
Lid jeugdcommissie
Scheidsrechters/ jeugdwedstrijd leiders
Lid Activiteiten commissie
SV breed:
Lid Rommelmarkt commissie
Lid Kantine commissie
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Om alvast te noteren:
De eerste veldtraining maandag 26 augustus.
Zaterdag 31 augustus Leonidas toernooi in Noordwolde voor alle jeugdteams.
De competitie start 7 september.
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