
Info en afspraken

Voor ouders en spelers



Wat is er nodig in een seizoen?

Korfbal kent een veld- en een zaalcompetitie. Een seizoen start na de zomervakantie op het veld tot medio eind oktober. 

Daarna gaan we de zaal in tot eind maart, waarna we het seizoen tot de zomer voortzetten op het veld.

Buiten wordt in de regel op kunstgras gespeeld, hiervoor zijn kunstgrasschoenen noodzakelijk. In de zaal wordt uiteraard 

met gym/zaalschoenen gespeeld.

Het Vinkentenue bestaat uit een witte broek of rok en een blauw Vinkenshirt. De shirts worden door de vereniging 

aangeschaft en blijven eigendom van de vereniging. De overige kleding dient zelf te worden verzorgd. Een broek, rok, 

sokken, trainingspak en/of een tas kan via de webshop worden gekocht uit de kledinglijn van de vereniging.



Sporten doe je samen

Korfbal is leuk, inspannend en gezellig. Jongens en meisjes trainen en spelen wedstrijden samen. Rondom het 

korfbal maken we afspraken die ervoor moeten zorgen dat uw kind en u bovenal veel plezier beleven. 
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Trainen

De meeste tijd wordt doorgebracht met trainen. Hiermee wordt het team gevormd en het spel vorm gegeven. Net als voor de 

spelers zit voor de trainer de meeste tijd in het voorbereiden en geven van trainingen. Werken aan de persoonlijke 

vaardigheden, de spelvormen en de tactiek. Een trainer is vaak al lang van te voren bezig met het bedenken en voorbereiden 

van de verschillende oefeningen. Om onze waardering hiervoor te tonen hebben we als vereniging de volgende afspraken 

gemaakt rondom de trainingen:

● (Minimaal) 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig en omgekleed op het veld.

● Vooraf naar het toilet, liever niet tijdens de training.

● Eigen bidon met water mee om tussendoor wat te drinken.

● De spelers helpen met het opzetten en met het opruimen van de materialen.

● Altijd persoonlijk afzeggen, rechtstreeks bij de trainer (bij voorkeur telefonisch of via de app).

● Eventuele afzeggingen graag ruim van te voren; bij voorkeur minimaal een week en bij situatie waarbij overmacht een rol 

speelt (zoals ziekte) zo snel mogelijk.

● De trainingstijden worden per periode gepubliceerd op de website.



Wedstrijden

Wedstrijden spelen is de spreekwoordelijke kers op de taart. Hier wordt geprobeerd om het getrainde in praktijk te brengen, 

komt het competitie-element naar voren voor de spelers en het publiek (zie hiervoor ook het stukje “langs de lijn”) en wordt 

geluk en verdriet gedeeld. Om iedereen zo veel als mogelijk te laten genieten, hebben we als vereniging de volgende afspraken 

gemaakt rondom de wedstrijden:

● Iedereen is voor of op de afgesproken (vertrek)tijd aanwezig, hier start de wedstrijd al!

● Elke wedstrijd wijst de coach de aanvoerder aan (in principe per toerbeurt).

● De aanvoerder wast de kleding en schrijft het wedstrijdverslag van die dag.

● Naast het teamtenue heeft elke speler een trainingsjas of sweater mee die gedragen kan worden op de bank.

● Gezamenlijk douchen na de wedstrijd is wenselijk.

● Van de wedstrijd wordt een verslag gemaakt door de aanvoerder, leuk voor de spelers en teamsponsor! 

● Als je niet kan, zeg dan ruim van te voren af zodat er een vervanger geregeld kan worden. 

● Afzeggen bij het wedstrijdsecretariaat:

– F t/m B via wedstrijdsecretariaatjeugd@de-vinken.nl

– A-jeugd via riabos@hotmail.com



Rijden

Bij uitwedstrijden wordt er bij toerbeurt door de ouders of andere vertegenwoordigers van de kinderen gereden. Bij aanvang 

van het seizoen wordt een rij-indeling per team vastgesteld vanuit de vereniging, deze wordt gecommuniceerd via de 

teampagina op de website. We hanteren hierbij de volgende afspraken:

• De vereniging verzorgt aan het begin van het seizoen een rij-indeling per team.

• Bij verhindering wordt binnen het team zelf onderling geruild.

• Uitgangspunt is dat een chauffeur/rijder 3 kinderen mee kan nemen (kan dit niet, dan dient de ouder dit zelf binnen het 

team op te lossen).

• Veiligheid is van het grootste belang, zorg er dus voor dat iedereen zich aan de wettelijke regels houdt bijvoorbeeld het 

dragen van autogordels.

• In het veldseizoen verzamelen we bij de Vinken kantine, in het zaalseizoen verzamelen we bij “ De Boei”.

• De locatie van de uit-accommodatie van de tegenstander is te vinden via de KNKV app en als link op de site op de 

wedstrijdpagina (zie ook het stukje Communicatie).



Communicatie

Binnen De Vinken maken we gebruik van diverse (digitale) communicatiemiddelen. Zo wordt er veelvuldig gebruik gemaakt 

van sociale media zoals facebook en instagram om te communiceren over leuke momenten en activiteiten. Officiële 

berichten van onze vereniging worden altijd gecommuniceerd via onze website en/of onze nieuwsbrief. Daarnaast brengen 

wij ca. 2x per jaar een gedrukt magazine uit, “Op het Vinkentouw”. Voor onderlinge teamcommunicatie wordt per team een 

whatsapp groepsapp gebruikt.

Op sportief vlak wordt alle teaminformatie op de individuele teampagina’s op onze website geplaatst, zoals de chauffeurs bij 

uitwedstrijden, de verslagen, etc. De officiële KNKV informatie, zoals het wedstrijdprogramma en de uitslagen, worden hier 

ook automatisch neergezet.

Alle sportieve informatie, maar ook de gegevens van de individuele spelers, is te volgen en eventueel aan te passen via de 

officiële KNKV app. Deze app kan door de jeugd zelf, maar ook door de ouders worden gedownload en gebruikt. 

Aanpassingen op gebied van privacy en naw-gegevens kunnen direct via de app door de wettelijk vertegenwoordigers 

worden aangepast.



Communicatie

De KNKV app is beschikbaar voor iOS en voor Android. Via de app kunnen de leden, maar ook ouders/fans, de prestaties van 

de teams volgen en notificaties ontvangen bij bijvoorbeeld nieuwe uitslagen. Als Vinken lid is er een eigen Vinken 

menu-item beschikbaar waar direct veel clubinformatie te vinden is, zoals de activiteitenagenda, etc. 

Samenvattend:

● Officiële informatie altijd via de website en/of de email nieuwsbrief. Krijg je deze nog niet binnen? Aanmelden kan hier

● Download en gebruik de korfbal/KNKV app, daarin heb je direct een persoonlijk overzicht over je eigen gegevens en/of 

die van jouw kind(eren).

● Als ouder/verzorger heb je de mogelijkheid om de gegevens van je kind in te zien en aan te passen. Een juiste registratie 

van de e-mailadressen van kind en ouder is daarvoor wel noodzakelijk. Dit kan je opgeven via de ledenadministratie of 

via webmaster@de-vinken.nl

● Heeft je kind ook een e-mailadres, dan kan je hem/haar ook zelf voor de nieuwsbrief abonneren.



Langs de lijn

Natuurlijk wil je dat je kind met plezier naar de vereniging gaat om te sporten. Dat plezier, daar draagt niet alleen de trainer 

aan bij. Ook jij als ouder. Kinderen vinden het niet leuk als een ouder schreeuwt langs de kant. Of wanneer het alleen maar 

over winnen en scoren gaat. 

De helft van de kinderen stopt met sporten omdat ze er geen plezier meer in hebben. Dit willen wij graag voorkomen! Als 

vereniging stellen we het kind centraal en hebben wij de volgende afspraken langs de lijn:

● Sportiviteit staat voorop, voor het kind, de trainer en dit verwachten wij ook van de ouders langs de lijn.

● Aanmoedigingen langs de lijn zijn positief en opbouwend.

● Tijdens de wedstrijden geeft alleen de trainer/coach de aanwijzingen en moedigt het publiek aan.

● Heb je toch vragen, bewaar dit dan voor een rustiger moment buiten de wedstrijden om en bespreek dit 1-op-1 met de 

trainer/coach zonder het kind hierbij te betrekken.

● Sportouders een vak apart : https://sportplezier.nl/content/2019/01/190107_sportouders_bundeling

● Inzet belonen en waarderen : https://sportplezier.nl/content/2017/12/171219_sportief-en-stabiel-kind



Onze club

Elke club draait om vrijwilligers, zo ook onze club. Trainers, coaches, scheidsrechters, commissieleden, het zijn allemaal 

vrijwilligers waar uitbreiding altijd welkom is. Mocht je hierbij willen helpen of willen weten wat een bepaalde functie 

inhoudt? Laat het weten aan leden die dit al doen of aan een trainer of bestuurslid. Iedereen zal je graag uitleggen wat ze 

doen of je in contact brengen met de juiste personen. Uiteraard zit je met vragen alleen nog nergens aan vast.

Vaak is een helpende hand bij kleine klussen ook al genoeg om onze club draaiende te houden! Naast het sportplezier op de 

velden is het het belangrijkst voor ons als vereniging om het Vinkennest, onze kantine, draaiende te houden zodat iedereen 

zich bij ons welkom voelt. 

● Enkele keren per jaar een bardienst draaien helpt! Meld je aan via kantinebeheer@de-vinken.nl.

● Een helpende hand bieden betekent niet gelijk een dagtaak.

● Vele handen maken licht werk.

● Ouders zijn van harte welkom bij clubactiviteiten zoals onze feestavonden.


