
Beste kaderleden, 

  

  

Het nieuwe korfbalseizoen gaat bijna van start! Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben 
we als commissie een aantal afspraken gemaakt. Die vind je in deze mail. Aan jullie de vraag om deze 
afspraken ook met de speelsters van jullie teams te communiceren. 

  

Afspraken: 
- Er is wederzijds respect op het korfbalveld. Voor jeugdige onderling als voor trainsters/coaches. 
- Korfbal is een teamsport. Sta samen sterk als team! En soms is het nodig om elkaar als teams 
onderling uit te helpen. 
- de wedstrijden worden gespeeld in het tenue van Sporting ST; shirt, zwart rokje en lange zwarte 
sokken. Het shirt krijg je via de vereniging. Het rokje en sokken koop je zelf (te bestellen bij Hanneke 
van Veghel). 
- tijdens de wedstrijden en trainingen zijn de telefoons in het kleedlokaal in de tas. 
- tijdens de wedstrijden en trainingen zijn de haren vastgebonden in een staart en dragen we geen 
sieraden. 
- de opkomst bij trainingen wordt beloond met speelminuten in de wedstrijden; 
- afmelden voor wedstrijden en/of trainingen persoonlijk bij de trainer / leidster: dus NIET in de 
groepsapp; 
- materialen na wedstrijden en/of trainingen samen netjes opruimen; de linten goed opgerold op de 
haspels; 
- gezamenlijk douchen na de trainingen en de wedstrijden; als dit niet kan, dan aangeven bij de 
leiding;. 

 

- voor de leiding: wedstrijden verzetten alleen als het echt niet anders kan; aanvragen zo snel mogelijk 
doch uiterlijk woensdagavond bij Vacature het wedstrijdsecretariaat. Vacature legt contact met de 
tegenpartij en geeft de contactgegevens van de tegenpartij door aan de leidster van Sporting. De 
leidster kan met de tegenpartij zelf verdere afspraken maken over nieuwe datum/tijdstip wedstrijd. Als 
dit rond is, dan een bericht terug aan Rianne i.v.m. administratieve afwerking naar de KNKV door 
vacature. 
- voor de leiding: in geval van een langdurige blessure tijdens training/wedstrijd, kun je 
een beterschapskaart vanuit Sporting ST sturen aan de speelster. De kaarten zijn te verkrijgen via het 
hoofdbestuur (Merel of Anette). 
- Meiden van Senioren en B-team worden ingedeeld om een aantal wedstrijden te fluiten. Als ze niet 
kunnen, dan zelf ruilen. Ruilen wel doorgeven aan Merel Deenen; zij laat het dan ook veranderen op 
de site. Wanneer je niet komt opdagen kunnen hier consequenties aan verbonden worden vanuit de 
korfbalcommissie. 
- Ouders worden ingedeeld om te rijden. Als ze niet kunnen rijden, zelf ruilen. 
- Rij schema’s + hulp ouderschema’s worden vanaf dit seizoen 2019-2020 door een van de ouders 
van het team zelf gemaakt 
- Meiden met een rijbewijs jonger dan 21 jaar mogen alleen rijden naar wedstrijden/trainingen als er 
een leidster of trainster op de bijrijdersstoel zit. Dit kunnen ze zelf regelen met de leidster/trainster. 
- Ouders worden ingedeeld als hulpouders bij wedstrijden. Graag een half uur voor aanvang aanwezig 
zijn. De taken zijn: helpen opbouwen met veld, ranja halen in pauze, mede-aanspreekpunt tijdens 
wedstrijd, na wedstrijden kleedruimtes controleren. 

- Als lid van Sporting ST wordt er van elk lid verwacht dat zij zich inzet voor een actie om de club 

draaiend te houden. Dit kan gedaan worden door; bloemenactie, loterij, fluiten, trainen geven etc. 
Bij het niet houden aan een van bovenstaande afspraken kan je trainster/coach/ kaderlid contact 
opnemen met je ouders.  
 
Als er zaken zijn waar jullie als speelsters of ouders tegen aan lopen, laat het ons dan weten. Samen 
zoeken we dan naar een oplossing. 

  

We wensen iedereen een sportief en gezellig korfbalseizoen! 

 


