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Samen sterk voor korfbalplezier 

bij Sporting ST !

























Filmpjes foto’s van kampioenschappen





































• Hoe lang bestaat korfbal binnen Sporting ST?



• Onder welke naam zijn we gestart?



• Hoeveel spelende leden hebben we?



.   

Hoeveel kampioenschappen hebben we 

gevierd in ons bestaan?



• Wat is de leeftijd van ons oudste spelend lid

• En wat is de leeftijd van ons jongste spelend 

lid?





• Korfbal hoort erbij

• Stabiele vereniging in de regio

• 70 leden

• 1ste seniorenteam 2019/2020



Samen op weg naar de toekomst 

voor nog veel korfbalplezier!



Wat moet er geregeld worden?



Korfbalplezier wordt mogelijk 

gemaakt door vrijwilligers die
alles rondom de wedstrijden regelen, training geven, wedstrijden fluiten, 

financiën beheren, contributie innen, teams indelen, trainers begeleiden, 

ledenadministratie bijhouden, rijschema’s maken, scheidsrechter s 

indelen, leidster zijn van een team, nevenactiviteiten zoals slotdag 

organiseren, coachen, ledenwervingsactiviteiten organiseren, 

scheidsrechters indelen, geldinzamelacties zoals bloemenactie en loterij 

organiseren, PR verzorgen, schoolkorfballessen organiseren, website 

beheren, zalen inhuren, vereniging extern vertegenwoordigen, externe 

bijeenkomsten bijwonen, contacten onderhouden met gemeente en 

bond, accommodatie beheren, onderhoud plegen, beleid bepalen, 

vergaderen, sponsoring regelen, bestuurstaken zoals VOG – AVG –

vertrouwenspersoon vereniging, kleding beheren en uitgeven, kleding 

maken, materialen onderhouden en  bijhouden, vrijwilligers werven en 

begeleiden, hulpouder zijn.



Zonder vrijwilligers 

geen vereniging

Zonder vereniging 

Geen korfbalplezier!



Wat maakt het vrijwilligerswerk 

nou zo leuk?

Vraag het aan twee kaderleden van eerste uur





Vacaturebank Sporting ST



Direct beschikbaar!

• Wedstrijdsecretariaat

• Trainer 

• Leidster

• Commissielid

• Regelen zaaluren

• Maken rijschema’s

•

•



Veel steentjes dragen bij aan het 

korfbalplezier van onze meiden



In gesprek over onze toekomst



. Wat verwacht jij van de club als jouw kind lid 

is? En wat mag de club van jou verwachten?

• Waar zijn we trots op? Waar liggen kansen?

• Wat vind jij belangrijk om er voor te zorgen 

dat jouw kind met plezier kan korfballen? 

• Welk steentje kun jij bijdragen aan het 

voortbestaan van onze korfbaltak?

• Wat gaan we missen als we hier niet meer 

kunnen korfballen?



Benieuwd naar alle ideëen!



Hoe gaan we samen verder voor 

onze meiden?



De vereniging maken we samen!

• Welk steentje ga jij bijdragen?

• Welke goede ideëen wil je oppakken?

• Een kort verslag komt op de site

• Laat ons jullie reacties horen!

• Zo nodig vervolg eind augustus / begin 

september







De uitsmijter van de avond

Het oprichtingsbestuur van D’n Speulbongerd

schenkt ons een prachtige clownkorfbalpaal

voor nog meer korfbalplezier op ons 

sportpark.

Zijn we heel erg blij mee!

Superbedankt!  




