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Nieuwsbrief 5
In de afgelopen maanden zijn er op
verschillende fronten weer mooie dingen
gebeurd bij KV Rooi en staan er leuke
activiteiten op de planning!

High Tea
Op zondag 20 maart vindt er een High Tea
plaats bij KV Rooi, welke georganiseerd wordt
door senioren 3. Aanmelden kan via deze link.

Acties
Pieten actie
Teams hebben originele acties bedacht om
geld op te halen voor de vereniging. Senioren
2 heeft d.m.v. een zwarte Pieten actie al een
mooi bedrag weten te scoren voor de club.
Het was een groot succes en blijkbaar erg leuk
om te doen.

Familie-vriendentoernooi
MW 2 gaat een nieuwe versie van het familievriendentoernooi organiseren, welke plaats
vindt op zondag 12 juni. Nadere info volgt nog.

De derde helft
De A1 geeft een feest bij De Beurs op zaterdag
12 maart, genaamd ‘De derde helft’.
De Grote Muziekquiz
Op zaterdag 12 maart vindt De Grote
Muziekquiz plaats, welke georganiseerd wordt
door MW 1. Aanmelden via
degrotemuziekquiz@hotmail.com.

Bingo-avond
Na de succesvolle Bingo-avond van vorig jaar,
zal senioren 1 dat ook dit jaar weer gaan
organiseren. Uitnodiging hiervoor komt t.z.t.
Worstenbroodactie
De worstenbroodactie blijkt ook iedere keer
weer een mooie cent op te leveren voor de
vereniging, met dank aan Bakkerij Bekkers, die
worstenbrood en kerststollen voor een lagere
prijs ter beschikking stelt.
Hart voor Elkaar
Via de Rabobank hebben veel leden en andere
betrokkenen hun stem uitgebracht op KV
Rooi, waardoor de actie ‘Hart voor Elkaar’ een
donatie van € 533,- opgeleverd heeft.
Stemmers, bedankt!!!
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Onderhandelingen gemeente
Bestuur heeft na vele onderhandelingen met
de gemeente, tot overeenstemming kunnen
komen m.b.t. de veldhuur en vergoeding
groenonderhoud.
Nieuwe sponsoren
Als nieuwe geldsponsoren mogen we
verwelkomen: Evenwicht en De Koef
Timmerwerken. Bijzonder fijn dat bedrijven
financieel hun steentje bij willen dragen aan
onze vereniging!
Hartelijk dank!
Zoals iedereen kan lezen, wordt er op
verschillende manieren aan gewerkt om
kosten te verlagen en de inkomsten te
vergroten, zodat er geen extreme
contributieverhogingen plaats hoeven te
vinden. Hartelijk dank voor ieders inzet!!!
Korfbalmasterz
Wij zijn erg trots te mogen melden dat
inmiddels ALLE leden die ervoor in aanmerking
kwamen, zijn geslaagd voor hun
Spelregelbewijs, mede dankzij de inzet van
Manouk en Loes!

2016-2017 hoofdtrainer blijft van onze
selectie. We wensen speelsters en John veel
succes en hopen op behoud van de huidige
lijn!
Ledenraad
In november is de ledenraad voor het eerst bij
elkaar geweest met als doel kortere lijntjes te
creëren tussen leden / ouders van leden en
het bestuur. Alle onderwerpen die de
vereniging aangaan en zorgen voor
verbetering of verduidelijking van bepaalde
zaken, zijn bespreekbaar. Voor optimaal
bereik van alle leden (d.m.v. afgevaardigden
per team), zijn we nog op zoek naar ouders
vanuit de jeugdteams. Interesse? Mail naar
yvonne@kvrooi.nl.
Poetsen clubgebouw
Er is een nieuw persoon gevonden om 1 x per
week ons clubgebouw te poetsen. Om deze
poetskosten niet uit de hand te laten lopen,
willen we alle leden verzoeken na een
wedstrijd of training het kleedlokaal netjes
achter te laten: afval in de daarvoor bestemde
afvalbak deponeren en een keer door het
kleedlokaal vegen. Het is voor niemand fijn
om in een vuil en rommelig kleedlokaal om te
moeten kleden/ douchen. Voetbalschoenen
graag schoonmaken bij de daarvoor bestemde
schoenborstels en niet bij de muur uitkloppen.
Alvast bedankt voor de medewerking!

Kantine
Op zaterdag 23 januari is er een start gemaakt
met de metamorfose van onze kantine aan de
Zwembadweg. John Nooijen heeft samen met
andere vrijwilligers alvast gezorgd voor een
nieuwe frisse uitstraling.
Hoofdtrainer
Het bestuur heeft in overleg met TC besloten
de samenwerking met John Nooijen te
verlengen. Dit houdt in dat John in seizoen

Twee keer per jaar vindt er vanuit KV Rooi
een poetsdag plaats m.b.t. grote beurt en de
ramen. Vrijwilligers hiervoor zijn van harte
welkom! De barcommissie is aanspreekpunt
m.b.t. schoonhouden clubgebouw.
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Contributie

Agenda

M.b.t. de contributie hebben er wat
wijzigingen plaatsgevonden, welke we hierbij
nogmaals op een rijtje zetten:

Zaterdag 12 maart 2016 Feest ‘De derde helft’
bij de Beurs in Sint-Oedenrode, georganiseerd
door de A1



Opzeggen lidmaatschap voor 1 mei,
i.v.m. teamsamenstellingen volgend
seizoen.



Geen teruggaaf bij blessures/
zwangerschappen en tussentijdse
opzegging van lidmaatschap i.v.m.
vaste kosten KNKV, gemeente en
clubgebouw .



Automatische incasso 1 x per jaar,
halverwege juni, d.m.v. een
vooraankondiging. Leden en ouders
van leden die een eenmalige incasso
bezwaarlijk vinden, kunnen dit
kenbaar maken d.m.v. een mail aan
tonny@kvrooi.nl.

Zaterdag 12 maart 2016 Muziekquiz bij De
Vriendschap in Boskant, georganiseerd door
MW 1
Zondag 20 maart 2016 High-Tea in de kantine
van KV Rooi, georganiseerd door senioren 3
Zondag 12 juni 2016 Familievriendentoernooi, Georganiseerd door MW 2
1-3 juli 2016 Jeugdkamp in Gemert
Zaterdag 1 oktober 2016 Groen-snoei-dag

Social Media
Facebook: www.facebook.com/kvrooi

Mededelingen vanuit TC

Twitter: www.twitter.com/korfbalrooi

In de carnavalsvakantie vinden er geen
trainingen plaats voor de jeugd.

Website: www.kvrooi.nl

De laatste zaalcompetitie-wedstrijden zijn in
het weekend van 5 en 6 maart.
In de week van 7 maart zijn er geen trainingen
voor selectie en jeugd.
Vanaf 14 maart starten de buiten-trainingen
weer op De Kienehoef. Tijden volgen nog.

Adres- en contactgegevens
Sportpark Kienehoef
Zwembadweg 62
5491 TE Sint-Oedenrode
Tel.nr. 0413-470961 kantine
Bij eventuele vragen kun je contact opnemen
met Corien Habraken: 0413-477970 of
peter.habraken@planet.nl.

