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WAT IS KORFBAL?
Korfbal is een sport voor jongens en meisjes en voor mannen en
vrouwen. Korfbal is uniek, omdat het de enige gemengde balsport ter
wereld is. Korfbalsport is een gezellige sport voor iedereen en voor elke
leeftijd. Korfbal bestaat al heel lang, in Nederland werd voor het eerst
gekorfbald in 1902. Op dit moment wordt er in meer dan 50 landen over
de gehele wereld korfbal gespeeld. Er zijn in Nederland zo’n 580
verenigingen en één daarvan is korfbalclub De Hoeve. Ook in De Hoeve
wordt al heel lang gekorfbald. Meester Oosterhoff, hoofd van de
basisschool was de initiatiefnemer. Korfbalclub De Hoeve is opgericht op
22 augustus 1939 en sinds die tijd wordt er onafgebroken gekorfbald in
De Hoeve.
Korfbal is een unieke sport, niet alleen door het gemengde karakter
(mannen en vrouwen), maar ook doordat het een typische gezinssport is.
De Hoeve is daar een sprekend voorbeeld van.
Het betekent één of twee keer per week trainen, een wedstrijd spelen in
het weekend of jeugdleider of scheidsrechter zijn.
Korfbal betekent gezelligheid, contact en saamhorigheid.
Korfbal is niet alleen korfbal spelen, maar het is veel meer. Er worden
heel veel nevenactiviteiten georganiseerd in en rond het clubgebouw.
Korfbal heeft een sociale functie in ons dorp.
Een veelzijdige sport voor jong en oud!
Korfbal wordt dus al vanaf 1939 in De Hoeve bedreven en dat gebeurt
met veel succes op hoog niveau voor zo'n kleine maar hechte
gemeenschap.
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BESTUUR EN COMMISSIES:
Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van onze
vereniging. Één keer per jaar belegt het bestuur een algemene
ledenvergadering, waar onderwerpen als beleid, begroting, rekening en
verantwoording aan de orde komen.
Voor de samenstelling van het bestuur en de commissies wordt
verwezen naar https://kcdehoeve.nl/?page=bestuur en
https://kcdehoeve.nl/?page=commissies.
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ORGANISATIE:
Accommodatie:
Onze vereniging beschikt over een sportveld, eigendom van Plaatselijk
Belang. De kleedkamers en kantine zijn gevestigd in het Dorpshuis Het
Hokkien
De veldwedstrijden worden op de eigen accommodatie gespeeld.
De zaalwedstrijden worden gespeeld in sporthal “De Duker” te
Noordwolde, tel. 0561 432423.
Kantine- en schoonmaakdiensten:
Voor de kantine- en schoonmaakdiensten worden gedurende het hele
seizoen alle leden, ouders van jeugdleden en de oudste
jeugdleden ingeschakeld.
Het rooster voor de diensten is te vinden op de KC Info. Afzeggen is in
principe niet mogelijk, ruilen natuurlijk wel. Onder het motto “vele handen
maken licht werk ”, gaan we er van uit dat iedereen zijn/haar steentje
bijdraagt.
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KC Info:
Wekelijks wordt een digitale KC Info uitgegeven, waarin alle
wedstrijden, samenstelling van de teams, vertrektijden, uitslagen,
trainingstijden, schoonmaak- en kantinediensten staan vermeld.
Heeft u informatie voor de KC Info, dan kunt u dit doorgeven via:
weekbericht@kcdehoeve.nl
Website/e-mailadressen:
Onze uitgebreide website is te vinden onder: www.kcdehoeve.nl
Ons e-mailadres: bestuur@kcdehoeve.nl
Dorpskrant de Ooster Wester:
Leden van buiten De Hoeve kunnen voor de prijs van € 10,- de Ooster
Wester ontvangen, waarin korfbalnieuws is opgenomen. De Ooster
Wester is te bestellen bij Wim Logtenberg, tel. 06-28217769.
Kopij kan gemaild worden naar: oosterwester@hotmail.com
Training:
De selectie wordt getraind door een geschoolde korfbaltrainers. Leden
van de selectie brengen als kaderlid hun kennis weer over op de
jeugdleden.
De jeugdteams worden getraind door de "eigen" selectie, leden of
ouders. Er worden geregeld cursussen georganiseerd voor bijscholing
van onze jeugdtrainers. Alle jeugdteams worden getraind en begeleid
door mensen uit de eigen vereniging. In principe zijn er per team twee
begeleiders. De jeugdteams kunnen op het veld twee keer per week
trainen. In de zaal wordt er één of twee maal per week getraind.
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DEELNAME AAN DE COMPETITIE:
Clubtenue:
Het traditionele shirt is groen met een verticale rode baan en een rode
rok of broek en witte sportsokken. Shirts worden per team aangeschaft
en zijn voorzien van een sponsornaam. Elk team heeft zijn eigen
kledingsponsor.
Contactpersoon voor de kleding is Yvonne Bruinsma.
Veldkorfbal:
De veldcompetitie duurt van september tot en met oktober en van april
tot en met juni.
De Hoeve speelt met de volgende teams in de competitie, mits
voldoende spelers:
⌂
⌂
⌂
⌂
⌂
⌂
⌂
⌂

senioren teams
midweekteam
junioren A
aspiranten B
aspiranten C
pupillen D
pupillen E
pupillen F

(leeftijd 19 jaar en ouder)
(leeftijd 19 jaar en ouder)
(leeftijd 15 – 18 jaar)
(leeftijd 12 - 14 jaar)
(leeftijd 10 - 12 jaar)
(leeftijd 9 - 10 jaar)
(leeftijd 7 - 8 jaar)
(leeftijd 5 - 6 jaar)

Het midweekteam is een samengesteld teams van De Hoeve en
Leonidas. De jeugdteams zijn samengestelde teams van De Hoeve en
Forward.
Zaalkorfbal:
Aan de zaalcompetitie, van november tot en met maart, nemen dezelfde
groepen deel.
Haldiensten:
Tijdens de zaalcompetitie is onze vereniging verplicht om samen met de
andere verenigingen, die gebruik maken van De Duker, tijdens de
competitiewedstrijden zaalwacht te verrichten (bijhouden scorebord,
schotklok, kaartverkoop en toezicht).
Dit betekent dat de oudste jeugdleden en seniorenleden, die geen
grotere taak verrichten voor de vereniging, twee maal per winterseizoen
enkele uren haldienst draaien.
De opbrengst van de kaartverkoop komt ten gunste van de
korfbalvereniging.
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JEUGD:
Jeugdcommissie:
De Jeugdcommissie heeft onder verantwoordelijkheid van het bestuur de
zorg voor het jeugdbeleid binnen de vereniging.
De jeugdcommissie zorgt in overleg met de trainers voor de
teamindeling, voorziet de teams van trainers/begeleiders. Voor ieder
jeugdteam is er een contactpersoon vanuit de jeugdcommissie. De
jeugdcommissie organiseert trainers-, jeugdwedstrijdleiders- en
ouderbijeenkomsten.
Kangoeroes
De kangoeroegroep, bestaande uit kinderen van 4½ tot ongeveer 6 jaar,
neemt nog niet deel aan de competitie. De training van de Kangoeroes
bevat veel spelelementen.De kangeroes doen wel mee aan de door het
KNKV georganiseerde kangoeroe-evenementen (spelletjesochtenden)
en monokorfbaltoernooien (wedstrijdjes van 4 tegen 4)
Vervoer training/wedstrijden:
Namens de jeugdcommissie wordt er een schema gemaakt voor het
vervoer naar de wedstrijden en de zaaltrainingen in Noordwolde. Dit
vervoerschema staat vermeld op de KC Info. Daarbij wordt uitgegaan
van vier personen per auto. Er wordt nagestreefd om iedereen hetzelfde
aantal keren te laten rijden. Bij eventuele verhindering vragen wij u zelf
voor vervanging zorg te dragen.
Voor het vervoer naar de trainingen en de thuiswedstrijden in de zaal
wordt geen vergoeding gegeven.
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“Weetjes”
• Na de trainingen en de wedstrijden gaan alle kinderen douchen.
•

Bij welpenevenementen en monokorfbaltoernooien douchen we
niet, omdat er dan te veel kinderen in een kleedkamer zijn.

•

Neem naar de wedstrijden en trainingen geen geld mee, maar
zorg zelf voor een pakje drinken, fruit of iets dergelijks.

Jeugdraad
De junioren A en de aspiranten B en C teams hebben ieder twee
vertegenwoordigers in de jeugdraad. De jeugdraad heeft enkele malen
per jaar overleg met de jeugdcommissie betreffende de gang van zaken.
Ouderoverleg
Vertegenwoordigers van de jeugdcommissie en het bestuur hebben een
keer in het jaar overleg met de ouders van de jeugdploegen
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Vrijwilligers
Wanneer je lid bent van KC de Hoeve, wordt er verwacht dat je
vrijwilligerstaken uitvoert. Jeugdleden van de jongere teams worden niet
meegenomen in het vrijwilligersbeleid, ouders/ verzorgers voeren deze
taken uit.
Welke vrijwilligers taken moeten er uitgevoerd worden binnen de
vereniging:
Trainer jeugd ploeg
Coach jeugd ploeg
Fluiten jeugd t/m A junioren
Bondscheidsrechter
Beoordelaar
Bestuurslid
Jeugdcommissie
Weekbericht schrijven
Wedstrijdverslagen schrijven
Vrijwilligers welke niet één of meerdere van de bovenstaande taken
uitvoeren, worden volgens een schema ingedeeld voor de volgende
taken:
Schoonmaken
Haldienst
Kantinedienst
Daarnaast bestaan er nog kleinere ‘extra taken’:
Terreinonderhoud
Grote club actie
Tevens wordt er van ouders verwacht dat zij om de beurt de
wedstrijdtenues wassen en dat zij om de beurt rijden naar trainingen
(tijdens de zaalperiode) en wedstrijden van het team waar hun kind in
speelt.
Leden en ouders van jeugdleden kunnen aangeven welke
vrijwilligerstaak/taken zij willen uitvoeren. Wanneer er geen voorkeur
wordt aangegeven dan zal het bestuur en/of jeugdcommissie leden en
ouders indelen. Ook wanneer er voor bepaalde taken zich geen
vrijwilligers aanmelden zal er worden ingedeeld.
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OVERIGE ACTIVITEITEN:
Biljarten
In de wintermaanden wordt er elke dinsdagavond gebiljart.
Kaartavonden:
In de maanden oktober tot en met april wordt er in 't Hokkien elke drie
weken een kaartavond georganiseerd door de kaartcommissie.
Diverse activiteiten:
Voor de jeugd worden er ook nevenactiviteiten georganiseerd. Zowel per
team als gezamenlijk. Voorbeelden zijn: Sinterklaasviering voor de
jongste jeugd, zwemmen, een kampeerweekend, kanoën etc.
Voor de senioren is er elk jaar een seizoenafsluiting, die bij toerbeurt
wordt georganiseerd en telkens op een andere manier wordt ingevuld.
Voor de vrijwilligers wordt er ook regelmatig een avond georganiseerd.
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FINANCIËN:
Contributie
Leden en donateurs van korfbalclub De Hoeve betalen contributie. Bij
gebruik van het wedstrijdtenue en het trainingspak van de vereniging is
ook een kledingbijdrage verschuldigd. Contributie en kledingbijdrage
worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.
Op moment van schrijven bedraagt de contributie:
Teams
Senioren
Junioren
Aspiranten
Pupillen
Kangoeroes
Steunend lid (niet spelend)

1, 2, 3, 4 MW
A
B, C
D, E, F

Contributie per
maand
€ 17,00
€ 12,50
€ 10,00
€ 8,50
€ 4,00
€ 6,50

De kledingbijdrage bedraagt:

Wedstrijdtenue
(shirt en broek/rok)
Trainingspak

Teams

Bijdrage per jaar

Alle teams

€ 12,50

1, 2, 3

€ 12,00
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Belangrijk om te weten:
1. Het lidmaatschap van de vereniging loopt van juli tot en met juni.
Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 juni te zijn gedaan.
Opzeggen na 1 juni betekent dat de contributie voor het hele
seizoen moet worden betaald, dit omdat ook onze afdracht aan de
bond is vastgesteld voor een geheel seizoen.
2. De contributie wordt maandelijks voldaan door middel van
automatische incasso.
3. Bij uitwedstrijden kunnen de brandstofkosten worden vergoed (€
0,09 per kilometer). De gereden kilometers kunnen worden
gedeclareerd bij de penningmeester, door middel van een
declaratieformulier op de website.
4. Nieuwe leden mogen een maand lang gratis meetrainen.
Inkomsten uit overige activiteiten:
Om de uitgaven, bestaande uit KNKV-afdrachten, wedstrijdkosten,
training, zaalhuur, onderhoud accommodatie e.d. te kunnen betalen, zijn
er naast de contributie nog andere inkomsten noodzakelijk.
Deze worden verkregen uit de volgende activiteiten:
• Grote Clubactie: Een jaarlijks terugkerende loterij, waarbij
van elk verkocht lot € 2,40 ten bate van de vereniging komt.
• Rommelmarkt: Jaarlijks wordt in samenwerking met de openbare
basisschool een overdekte rommelmarkt gehouden in De Hoeve.
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