Informatieboekje
K.V. Leonidas
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Voorwoord
Beste lezer,
Hartelijk welkom bij korfbalvereniging “Leonidas” uit
Noordwolde!
Korfbalvereniging Leonidas is opgericht op 29 mei 1942 en
nog altijd springlevend! Korfbal is een leuke en gezellige
teamsport. Het sociale aspect is erg belangrijk binnen
Leonidas. Daarnaast zorgt korfballen er voor dat snelheid,
balgevoel, incasseringsvermogen, motoriek, reactievermogen
en spierkracht worden ontwikkeld.
We hebben gemerkt dat het voor nieuwe leden niet altijd even
gemakkelijk is om snel de “juiste weg” binnen een vereniging
te vinden. Om iedereen op weg te helpen hebben we dit
informatieboekje samengesteld met veel informatie en
wetenswaardigheden over de gang van zaken binnen
Leonidas.
We hopen dat iedereen zich snel thuis zal voelen bij ons!
Sportieve groeten,
Bestuur K.V. Leonidas.
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Bestuur, commissies, vrijwilligerswerk
Bestuur

Voorzitter
Secretariaat

Lourens Looijenga
vacant

Penningmeesters

Hannes de Vries

0561-432447
06-31949224

Patricia de Vries

06-15858821

Sabina Veldhuizen

06-53751491

Frits Spanhaak

06-13574300

Algemeen bestuurslid,
voorzitter Jeugd Commissie
Algemeen bestuurslid, Series
en activiteiten
Algemeen bestuurslid a.i.
Algemeen bestuurslid,
senioren
PR

06-53360721

vacature
Lourens Looijenga

06-53360721

Wedstrijdsecretariaat
senioren en jeugd

Annelies Verra

06-14305174

Weekbericht

Jan de Vries

weekbericht@kvleonidas.nl

Ledenadministratie

Jeroen Bodewes

Ledenadministratieleonidas@ziggo.nl
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Jeugdcommissie
Voorzitter,
contactpersoon
jeugdscheidsrechters
Contactpersoon ouders,
trainers en coaches
Kangoeroe Klup t/m E1
Competitiezaken,
scheidsrechters,
kantine/zaaldienst, notulist
Contactpersoon ouders,
trainers en coaches D2 t/m B1
Contactpersoon ouders,
trainers en coaches A1 en A2

Patricia de Vries

06-15858821

Sybe Osinga

06-22869666

Annelies Verra

06-14305174

Hans Oostra

06-50671930

Marcel Koelma

06-631386205

Materiaal beheer
Kantine Commissie

Thomas Vogelzang 0561-431597
Hannes de Vries
0561-432041

Onderhoud

vacant
Hannes en Fokje de
0561-432041
Vries

Schoonmaak

Seriecommissie
Activiteitencommissie
Webmaster
Kledingcommissie

vacant
vacant
Henry Bakker
Trijntje v.d. Meer

henry@nortepe.nl
0561-433181
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Astrid Augustijn

Algemene zaken

Series Commissie: Leonidas organiseert jaarlijks in het
laatste weekend van augustus een jeugdtoernooi en
trainingsweekend voor senioren.
Activiteitencommissie: zij organiseert gedurende het
korfbalseizoen diverse activiteiten voor de jeugd.
Scheidsrechters:
Jeugdwedstrijden:
Bij de thuiswedstrijden van de jeugdploegen dient Leonidas
voor de scheidsrechter/jeugdwedstrijdleider te zorgen.
Daarnaast moeten we als vereniging scheidsrechters leveren
voor breedtekorfbal (junioren en senioren). Interesse om af en
toe een wedstrijd te fluiten? Neem dan contact op met de
betreffende contactpersoon. Vanzelfsprekend zijn er
mogelijkheden voor scholing.
Wedstrijdkorfbal:
Scheidsrechter voor wedstrijdkorfbal via de KNKV is Jan ten
Hof.
Leonidaswebsite
Bezoek onze website eens: www.kvleonidas.nl Neem voor
meer informatie of het aanleveren van teksten, contact op met
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Henry (henry@nortepe.nl). Af en toe worden er algemene
foto’s geplaatst, ouders van jeugdleden kunnen hier op het
opgaveformulier toestemming voor geven.
Om de vereniging draaiende te houden en een breed scala
aan activiteiten te kunnen bieden is een enthousiaste groep
vrijwilligers nodig. Ook voor het bemensen van het bestuur en
de diverse commissies, is er voortdurend behoefte aan extra
hulp. Alle leden, dus ook nieuwe leden, zullen regelmatig
gevraagd worden iets extra’s in de vereniging te investeren.
Van de ouders van onze jeugdspelers, die in
competitieverband meedraaien en onze seniorleden wordt in
ieder geval verwacht dat zij minimaal eens per halfjaar
gedurende het veldseizoen een kantinedienst voor hun
rekening nemen. Aan het begin van het veldseizoen wordt
hiervoor een schema gemaakt.
Daarnaast worden er bij de jeugdploegen ouders gevraagd
voor het vervoer bij de uitwedstrijden en het wassen van de
shirtjes (per toerbeurt).
Bij de senioren wordt het vervoer van de uitwedstrijden
onderling geregeld. Van de seniorleden en de ouders van
jeugdleden wordt tevens verwacht dat zij tijdens het
zaalseizoen een zogenaamde haldienst (in sporthal de Duker)
draaien. Hiervoor wordt aan het begin van het zaalseizoen een
overzicht gemaakt. De haldienst is verantwoordelijk voor de
complete gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijden
alsook de bediening van het scorebord.
Bij alles geldt: als je een keer niet kunt, zorg dan zelf voor een
vervanger en geef deze wijziging door aan de betreffende
contactpersoon.
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Korfbalseizoen
De korfbalcompetitie bestaat uit een veld- en een zaalseizoen.
Dit zijn afzonderlijke competities die helemaal los van elkaar
staan. Er wordt dus (niet bij het wedstrijdkorfbal) drie keer in
een seizoen om het kampioenschap gespeeld:
- de najaarscompetitie duurt van september t/m eind
oktober,
- de zaalcompetitie duurt van half november t/m eind
maart,
- de voorjaarscompetitie duurt van april t/m eind mei.
De veldcompetities zijn onafhankelijk van elkaar; voor en na
de winter zijn los staande competities (dit geldt niet voor de
competitie van wedstrijdkorfbal voor de senioren).
Voor het begin van de competitie verzorgt de coach een
overzicht waarin staat vermeld waar, wanneer, welke wedstrijd
wordt gespeeld.
De Kangoeroe Klup, de Kabouters en de Welpen draaien niet
mee in competitieverband. Voor hen worden er andere
activiteiten georganiseerd.
In overleg met de trainer wordt bekeken wanneer een nieuw
(jeugd)lid zo ver is om te spelen. Het kan dus zijn dat een
nieuw lid eerst een tijdje alleen meedoet met de trainingen.
Daarna wordt gekeken bij welk team de speler kan aansluiten.
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Accommodatie
Leonidas beschikt over een prachtig complex, grenzend aan
het natuurgebied Spokedam. Er is een fraaie kantine met
verzorgde, ruime kleedkamers.
Adres gegevens:
Kantine ‘De Elseprop’, Elsweg 17 Noordwolde (0561-433157).
Gedurende het zaalseizoen wijken we voor trainingen en
wedstrijden uit naar:
Sporthal ‘De Duker’, Dwarsvaartweg 2 te Noordwolde (0561430551).
De Kangoeroe Klup traint het gehele seizoen in de gymzaal bij
de sporthal.
Leonidas speelt in het district Noord van de KNKV. Dit bestaat
grofweg uit de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.
Sinds enkele jaren heeft Leonidas voor de jeugd een
samenwerking met de buurtverenigingen uit de Hoeve en uit
Steggerda. Zowel de trainingen als ook de wedstrijden van
een aantal jeugdteams vindt dan ook bij de verschillende
verenigingen plaats.
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Lidmaatschap
Het opgaveformulier voor onze vereniging vindt u op de
website (www.kvleonidas.nl) of ontvangt u wanneer u een mail
stuurt aan ledenadministratie-leonidas@ziggo.nl .Voor de
jeugdspelers geldt dat er eerst een aantal keren vrijblijvend
meegetraind kan worden. Het opgaveformulier kan (voor leden
van 7 jaar en ouder, met een pasfoto erbij) bij de
ledenadministratie worden ingeleverd. Vanzelfsprekend kan
het ook aan de trainer/coach worden gegeven.
Zodra de aanmelding is geregistreerd komt er een
spelerskaart (dit is niet van toepassing voor de Kangoeroe
Klup, Kabouters en Welpen) die in het bezit van de coach blijft.
Graag ontvangt onze ledenadministratie alle (e-mail-)
adreswijzigingen. Het up-to-date houden van de
ledenadministratie is noodzakelijk. Enerzijds voor de KNKV
(competitiedeelname, bondsafdrachten, etc.) en anderzijds
voor onszelf.
Het lidmaatschap loopt per korfbalseizoen (juli-juli) en wordt
stilzwijgend met telkens één jaar verlengd. Aangezien we aan
een teamsport doen is het niet mogelijk om halverwege het
seizoen te stoppen!
Indien nodig, kan het lidmaatschap per 1 mei worden
beëindigd. Hiervoor moet vóór 1 mei een afmeldformulier zijn
ingevuld en ingeleverd. Dit formulier is te verkrijgen bij de
ledenadministratie. Een afmelding na 1 mei, leidt tot
doorbetaling van de contributie voor nog een seizoen.
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De contributie bedraagt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kangoeroe Klup
Kabouters en welpen
C-aspiranten
D-pupillen
E-pupillen
F-pupillen
Junioren
Senioren
Niet-spelende leden

€ 5,00 per maand.
€ 6,00 per maand.
€ 9,00 per maand.
€ 9,00 per maand.
€ 7,00 per maand.
€ 7,00 per maand.
€ 11,00 per maand.
€ 16,00 per maand.
€ 6,00 per maand.

De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in de
algemene ledenvergadering. De inning van de contributie
verloopt via een automatisch incasso, waartoe de vereniging
gemachtigd wordt via het aanmeldingsformulier. Ons
bankrekeningnummer is NL52RABO0131797190.
Het is ook mogelijk om donateur of niet-spelend lid van onze
vereniging te worden. Voor het donateurschap kan contact op
worden genomen met onze penningmeester. Om niet-spelendlid te worden kan contact worden opgenomen met onze
ledenadministratie.
Trainingen
Voor de exacte tijden, trainers en verdere informatie rond de
trainingen, kan het beste contact worden opgenomen met de
voorzitter van de Jeugdcommissie.
De Jeugdcommissie verzorgt voor het begin van het seizoen
een lijst van aangepaste trainingsdagen voor de
schoolvakanties.
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Kleding
Om een training te kunnen volgen volstaat de volgende
kleding:
- sportschoenen
o op het veld: propschoenen
o in de zaal: zaalschoenen zonder zwarte zool
- sportkleding
- er mogen geen sieraden worden gedragen
- kauwgom/ snoep is niet toegestaan
Tijdens de wedstrijd dragen we de volgende kleding:
- wit broekje/rokje
- groen shirt (hoef je niet zelf aan te schaffen, is in
bezit van de vereniging en wordt uitgereikt tijdens
de wedstrijden, voorzien van de naam van een
sponsor.
- sportschoenen
o op het veld: propschoenen
o in de zaal, zaalschoenen zonder zwarte zool
- trainingspak (ons eigen trainingspak is een
aanrader, te bestellen via het invulformulier op onze
website)
- er mogen geen sieraden worden gedragen
- kauwgom/ snoep is niet toegestaan
- Leonidas heeft ook een eigen sokkenlijn, dit is niet
verplicht, maar wel een aanrader, te bestellen via
de kledingcomissie
- voor de meisjes is het handig tijdens de training en
de wedstrijd het haar goed vast hebben in een
staart of vlecht.
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Rook- en Alcoholbeleid
In de kantine mag niet worden gerookt en wordt er geen
alcohol geschonken tijdens jeugdwedstrijden.
Douchen
In verband met de hygiëne en ter voorkoming van
spierblessures/verkoudheid etc. zullen wij vanaf de pupillen
het douchen stimuleren, zodat dit een gewoonte wordt. Niet
alleen na de trainingen, maar ook na de wedstrijden. Ouders
spelen hierin ook een belangrijke rol. De welpen laten we vrij
in deze keuze.
Oudercontactavonden
De jeugdcommissie streeft ernaar om twee keer per seizoen
een oudercontactavond te organiseren voor de ouders van
jeugdploegen die in competitieverband meedraaien. Op deze
avonden wordt een aantal algemene zaken besproken en is er
is gelegenheid om de jeugdcommissie vragen te stellen.
Korfbalvereniging Leonidas vindt het belangrijk om goed
contact met ouders te hebben.

Aansprakelijkheid
Ieder lid speelt voor eigen risico. De vereniging en/of het
bestuur van Leonidas kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor lichamelijk letsel en/of (im)materiële schade. Zie hiertoe
ook ons huishoudelijk regelement op onze website:
www.kvleonidas.nl
Welkom bij onze vereniging.

Noordwolde, oktober 2016

