Voorwoord,
Dit boekje is speciaal gemaakt voor alle nieuwe leden van de korfbalvereniging “ DES ” (Door Eendracht Sterk). Hier kan je informatie over onze vereniging in
vinden. Sinds de oprichting in 1958 is DES een bloeiende vereniging in Norg met op dit moment ongeveer 70 leden. Vooral veel jeugd voelt zich aangetrokken
tot korfbal, waardoor de toekomst er rooskleurig uit ziet voor onze vereniging. Met behulp van vrijwilligers proberen we er samen voor te zorgen dat een ieder met
plezier kan sporten. Indien er nog mensen zijn die bepaalde werkzaamheden binnen de vereniging willen verrichten, dan zijn zij van harte welkom.
Hierdoor zal het één en ander mogelijk nog soepeler kunnen gaan verlopen.
Het kan zijn dat bepaalde informatie in dit boekje al weer achterhaald is, maar toch hopen wij hiermee dat iedereen snel zijn weg kan vinden binnen de
korfbalvereniging “ DES ” en zich met veel plezier met deze fantastische sport kan bezighouden.

HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdzaken
Evenementen/activiteiten
Communicatie/media
Commissie Inzet Leden

Peter Bouwman
Ellen Panman
Dennis Koning
Roelof Bouwman
tel. 0592-613812
Stèphan Maris
Floor van Dokkumburg
Peter Bouwman

Het bestuur vergadert eenmaal per vier weken. De jaarlijkse ledenvergadering wordt in maart / april gehouden.

Het verenigings(boek)jaar loopt van januari t/m december.
Aanmelden als nieuw lid kan zowel bij iedere trainer als ook bij ieder bestuurslid.
Alle spelende leden dienen in het bezit te zijn van een spelerskaart.
Daarvoor moet er één pasfoto worden ingeleverd bij de train(st)er of bij Roelof Bouwman.
In principe is men telkens voor een heel (competitie)jaar lid.
Het competitiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Opzegging of wijziging van het lidmaatschap moet tijdig (vóór 1 juni) geschieden bij Roelof Bouwman.
Wie tussentijds bedankt, is het gehele (competitie)jaar contributie verschuldigd !!

De leden worden verdeeld in
(peildatum is 1 oktober):
Senioren
Junioren A
Aspiranten B
Aspiranten C
Pupillen D
Pupillen E
Pupillen F
Kangoeroes

19 jaar en ouder
16 t/m 19 jaar
14 t/m 16 jaar
12 t/m 14 jaar
10 t/m 12 jaar
8 t/m 10 jaar
0 t/m 8 jaar
3 t/m 6 jaar

Contributie:
(m.i.v. 01-07-2015)
€ 59.20 per kwartaal
€ 43.00 per kwartaal
€ 32.30 per kwartaal
€ 32.30 per kwartaal
€ 32.30 per kwartaal
€ 32.30 per kwartaal
€ 32.30 per kwartaal
€ 15,00 per kwartaal

Daar bij het korfballen vaak meerdere personen van één gezin lid zijn, krijgt het 3

de

gezinslid 25% korting en 50% vanaf het 4

Donateurs.
De jaarlijkse bijdrage van een donateur is € 10.00, hiervoor ontvangt men tevens het clubblad.

Rokjes:
De (zwarte) rokjes kunnen via de vereniging worden aangeschaft.
De prijzen hiervoor liggen rond de € 20,00.
de
2 hands rokjes zijn verkrijgbaar voor € 10,00.
Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de train(st)ers.

de

.

Veldcompetitie:
De trainingsuren (wijzigingen voorbehouden) zijn op het veld:
Ploeg

avond

DES 1

dinsdag
vrijdag
dinsdag
vrijdag
donderdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

DES 2
Jun. A1
Asp. C1
Pup. D1
Pup. E1

tijd ________
19.30 tot 21.00 u
19.30 tot 20.30 u
19.30 tot 21.00 u
19.30 tot 20.30 u
19.00 tot 20.30 u
18.00 tot 19.00 u
18.00 tot 19.00 u
18.00 tot 19.00 u

Na afloop van de voorjaarscompetitie (halverwege juni) wordt er door een aantal vrijwilligers van zaterdagmorgen tot zondagmiddag een kampeerweekend voor
de jeugd op het DES-veld georganiseerd.

De werkzaamheden binnen de vereniging zijn onderverdeeld in commissies.
In iedere commissie is een bestuurslid vertegenwoordigd die zorg draagt voor de communicatie tussen de commissie en het bestuur.

WAT DOEN DE COMMISSIES ?
Commissie accommodatie en materiaal:
Zij zorgen er steeds weer voor dat ons kleedgebouw, bestuurskamer en materiaal goed onderhouden wordt.
De commissie bestaat uit:
Vacant

Het schoonmaken van de accommodatie wordt met behulp van de leden verricht.

Commissie wedstrijdzaken, opleiding en begeleiding:
Deze commissie zorgt ervoor dat een ieder ingedeeld wordt bij de training met de bijbehorende train(st)er. Ook stelt deze commissie de tijdstippen waarop
getraind wordt vast. Daarnaast zorgt zij dat de competitie voor een ieder naar behoren kan verlopen.
De commissie bestaat uit:
Roelof Bouwman

Commissie communicatie en media
De redactie zorgt dat we vijf keer per jaar het nieuws van de vereniging in het clubblad “DESBETREFFEND” kunnen lezen.
Het beheer van de clubsite (www.kvdes.nl) valt onder hun verantwoording.
Ook zorgen zij voor de adverteerders in het clubblad.
De commissie bestaat uit:
Floor van Dokkumburg (voorzitter)
Marit Hageman
Kopij kan bij ieder van hen worden ingeleverd maar bij voorkeur via e-mailadres: redactie@kvdes.nl

Commissie evenementen en activiteiten:
Deze zorgt voor de gehele organisatie van het school- en stratenkorfbaltoernooi.
Het jaarlijkse clubkampioenschap (een mix-toernooi met senioren, junioren en aspiranten in de zaal) wordt ook door hen geregeld.
Tevens verzorgen zij de acties ter versterking van de clubkas.
De commissie bestaat uit:
Stèphan Maris (voorzitter)
Folkert Hogenberg
Maarten Tegels
Tamara Bouwman
Cilla Grevink

Commissie coördinatie inzet leden:
Zij zorgen voor de planning, communicatie en uitvoering van de in te zetten leden en/of vrijwilligers.
De commissie bestaat uit:
Peter Bouwman

Zaalcompetitie:
De wedstrijden en de trainingen zijn in de maanden april, mei en juni (voorjaarscompetitie) en in augustus, september en oktober (najaarscompetitie) op het
sportcomplex aan de Schapendrift.
Bij uitwedstrijden is het vertrekpunt voor de jeugd bij de Brinkhof en voor de senioren bij Café Zwaneveld.

De trainingsuren (wijzigingen voorbehouden) zijn in de zaal:
Ploeg
DES 1
DES 2
DES 3
Jun. A1
Asp. C1
Pup. D1
Pup. E1

avond
dinsdag
vrijdag
dinsdag
vrijdag
vrijdag
donderdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

tijd
19.00 tot 20.30 u
19.00 tot 20.00 u
19.00 tot 20.30 u
19.00 tot 20.00 u
20.00 tot 21.00 u
19.00 tot 20.30 u
18.00 tot 19.00 u
18.00 tot 19.00 u
18.00 tot 19.00 u

In de winter (november t/m maart) zijn de trainingen
en wedstrijden in de sporthal van de Brinkhof.

“Kantine diensten”:
Tijdens de thuiswedstrijden wordt de thee/koffie/ranja verzorgd door de leden, het bestuur en ouders.

De hoofd-sponsoren van DES zijn:
GARAGE DORENBOS
AUTOSCHADE DORENBOS
TAXI DORENBOS

Andere (shirt)sponsoren zijn:
DE BAANDER
RABOBANK
GROENZORG NORG
DE GOUDSBLOEM
CAFÉ ZWANEVELD
FLIK SCHOENEN
HOLST DAKBEDEKKING
STELLINGWERF TWEEWIELERS
KD KLEDING

Tenslotte wensen wij jullie nog veel plezier bij de K.V. DES.
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, ga dan naar één van de bestuursleden / commissieleden of train(st)ers voor verder informatie.

