Informatie voor nieuwe leden
Lidmaatschap
Vrijblijvend mee trainen
Iedereen mag vier keer vrijblijvend en zonder kosten mee trainen om te ervaren hoe het is om te
korfballen en hoe het team en de vereniging zijn. Je kunt met de secretaris van het bestuur
contact opnemen voor informatie over wanneer je waar kunt meetrainen. De secretaris is te
bereiken via email voltreffers.oosterhout@knkv.nl.
Aanmelding
Als je na de vier trainingen lid wilt worden van de Voltreffers, vul dan het inschrijfformulier in. Het
inschrijfformulier (pdf) kun je hier vinden. Wanneer je inschrijfformulier print, volledig invult en
samen met twee pasfoto’s inlevert bij het secretariaat, zorgen wij voor je spelerskaart, aanmelding
bij de Voltreffers en aanmelding bij het Koninklijk Nederlands KorfbalVerbond (KNKV).
Contributies
De contributie van leden van de Voltreffers wordt via automatische incasso geïnd door de
penningmeester. De contributie wordt per maand automatisch van je bank- of girorekening
afgeschreven. Door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier ga je akkoord met
automatische incasso. Mochten er hieromtrent nog vragen zijn, dan kunt je contact opnemen met
penningmeester. De contributiebedragen tref je aan op de website en op het inschrijfformulier. De
penningmeester is te bereiken via e-mail: penningmeester@voltreffers.nl.
Opzegging
Het kan in de toekomst natuurlijk ook gebeuren dat je je lidmaatschap wilt beëindigen. Opzegging
van het lidmaatschap doe je schriftelijk via post of per e-mail bij het secretariaat
(voltreffers.oosterhout@knkv.nl). Opzeggen is mogelijk per 1 juli, 1 oktober en 1 april en moet
minimaal 1 maand vooraf worden doorgegeven. Overigens volgt bij opzegging per 1 oktober en 1
april een slotincasso van de bondsbijdrage, omdat de bondscontributie aan het KNKV altijd voor
een geheel jaar moet worden voldaan (zie alhier de regeling van het KNKV). De contributie voor de
verschillende lidmaatschappen (leeftijdsgroepen) tref je hier (op het inschrijfformulier) aan.
Bijkomende afspraken
Tijdens het buitenseizoen (veld) wordt verwacht dat jij (of bij jeugdleden de ouders) meedraait
met de bardiensten van de kantine. Voor de barbezetting deelt de kantinecommissie de leden
ouder dan 16 jaar en ouders van jeugdleden in. Elk lid van de vereniging heeft circa één à twee
keer per jaar circa drie uur kantinedienst. Dit zal in de meeste gevallen op een zaterdag zijn en
duurt 2 à 3 uur. Samen met iemand die dit vaker heeft gedaan beman je dan de kantine en zorg je
onder andere voor thee / limonade voor de spelers in de rust van de wedstrijden en natuurlijk
voor een drankje en/of een hapje van de overige bezoekers.
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Tijdens het binnenseizoen (zaal) worden leden ouder dan 16 en ouders van leden ingedeeld in
zaalwachtdiensten. Als zaalwacht ben je onder andere verantwoordelijk voor het bijhouden van de
scores het zorgen dat iedereen zich in de zaal gedraagt. Wil je meer weten over de taken van de
zaalwachten klik dan op de link taken zaalwacht.
Ook worden de ouders gevraagd om mee te rijden met de uitwedstrijden en bij toerbeurt de
wedstrijdshirts te wassen.

Benodigdheden/kleding
Voor de training en de wedstrijden heb je natuurlijk sportkleding nodig. Hieronder een overzicht
van de kleding/het schoeisel dat je nodig hebt bij training en wedstrijd.
Training
Makkelijke en lekker zittende sportkleding. Voor binnen stevige zaalsportschoenen (dus geen
linnen gympen) waarbij de zool niet af mag geven (en bij voorkeur niet zwart). Voor buiten op ons
natuurgrasveld (voetbal)schoenen met noppen. Diverse verenigingen waar wij tegen spelen
hebben kunstgrasvelden. Voor dit type velden adviseren we kunstgrasschoenen (bij voorkeur met
grof profiel).
Wedstrijden
Zelfde sportschoenen als bij de training. De wedstrijdkleding is als volgt: zwarte rokjes voor de
meisjes/dames en zwarte broek voor de jongens/heren. Voorts zwarte sokken en een rood/zwart
wedstrijdshirt. De shirts, die worden gesponsord worden door de Voltreffers ingekocht en aan de
teams beschikbaar gesteld.
Alle benodigde kleding (met uitzondering van het wedstrijdshirt) zoals inschietshirt en
korfbalsweater maar ook veld en zaalschoenen kunnen via A&R promotion worden besteld
(http://anrpromo.nl)
Voor informatie over de wedstrijdshirts kun je contact opnemen met de kledingcoördinator:
kleding@voltreffers.nl.
Douchen
Na de trainingen en wedstrijden kunnen de spelers en speelsters douchen. Hiervoor zijn een
handdoek, (bad)slippers en droge kleren nodig. Wij stimuleren iedereen om te douchen, omdat
het gezonder is maar natuurlijk ook veel frisser en gezelliger!

Korfbal
Algemeen
Korfbal is een teamsport, meestal met jongens en meisjes. In een teamsport heb je elkaar nodig.
Een team bestaat uit minimaal 4 meiden/dames en 4 jongens/heren of in geval van een
damesteam uit minimaal 8 dames.
Trainingen
Om het korfballen goed te leren moet je regelmatig trainen. Je wordt dan ook trouw op de
wekelijkse training van je eigen team verwacht. Elke week wordt elk team minstens éénmaal
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getraind op dinsdag- of donderdagavond. In de zomerschoolvakanties wordt niet getraind. De
exacte trainingstijden ontvang je via je trainer en zijn ook op de website te vinden.
Vanaf half maart tot en met oktober trainen we buiten op ons veld aan de Buurstede 7 te
Oosterhout. Vanaf begin november tot en met half maart trainen we in sporthal Arkendonk.
Wedstrijden
We spelen onze competitiewedstrijden op zaterdagochtend of – middag. Voor de uitwedstrijden is
natuurlijk vervoer nodig en daarvoor worden de ouders bij toerbeurt ingedeeld. Dit rijschema
wordt aan het begin van de betreffende competitie rondgestuurd samen met de wasbeurt.
Iedereen krijg naar rato rijbeurten toebedeeld en mocht het toevallig niet uitkomen dan wordt je
verzocht onderling te ruilen.
Afmelden voor een wedstrijd / training
Het kan altijd voorkomen dat je door ziekte of bijzondere omstandigheden een keer niet kunt
spelen. Om de coach/begeleider in de gelegenheid te stellen een vervanger(ster) voor je te
regelen, moet je wel zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór woensdagavond 19:00, afbellen. Afbellen
voor een wedstrijd doe je bij het wedstrijdsecretariaat. Afbellen voor een training kan gewoon bij
je trainer/coach.
Ook als je niet kunt trainen moet je dit even melden bij je trainer(ster).
Het wedstrijdsecretariaat is te bereiken via voltreffersoosterhout@gmail.com
Nevenactiviteiten de Voltreffers
Naast trainingen en het spelen van competitiewedstrijden wordt door De Voltreffers een groot
aantal nevenactiviteiten georganiseerd. Het betreffen bijvoorbeeld: play back show, quiz voor
volwassen en de jeugd, een familietoernooi, een koppelschiettoernooi. En natuurlijk zijn er de
traditionele sinterklaasviering en het Paasontbijt. Kort voor de zomervakantie is er een
zomerkamp waaraan bijna alle jeugdleden deelnemen.
Communicatie
Als lid van de Voltreffers krijg je ook circa tweewekelijks het digitale clubblad De Nieuwstreffer.
Hier staat belangrijke informatie in, onder andere het wedstrijdschema van de komende periode
en de activiteiten die er de komende tijd worden georganiseerd. Zie hier voor een overzicht van de
laatste Nieuwstreffers.
Ook via de website (www.voltreffers.nl) wordt belangrijke informatie beschikbaar gesteld en er
wordt ook via Facebook en Twitter informatie aangeboden.
Wij wensen alle nieuwe leden van de Voltreffers een sportieve en plezierige tijd toe binnen onze
korfbalvereniging!
Bestuur Korfbalvereniging De Voltreffers
E-mail: secretariaat@voltreffers.nl
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