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Nieuwsbrief 4
Na een welverdiende vakantie is de
buitencompetitie alweer een poos aan de
gang. Nog een paar weken en dan gaan we
weer in de zaal korfballen. We wensen
iedereen een sportief en gezellig
korfbalseizoen 2015-2016 toe, zowel op als
naast het veld!
Jaarvergadering
Op 21 september j.l. heeft de jaarvergadering
van KV Rooi plaatsgevonden. Veel leden maar
ook een aantal ouders waren aanwezig,
waarvoor dank! Hierbij in het kort een
samenvatting van deze avond.
Acties. Na toelichting van het financieel
overzicht van seizoen 2014-2015 is de
constatering van de aanwezigen dat acties,
gedaan door de teams veel hebben
opgeleverd.

Verslag TC. Thea brengt verslag uit namens de
TC en zegt positief teug te kunnen kijken op
afgelopen seizoen. Met trots kunnen we
melden dat er 3 jeugdleden zijn geselecteerd
voor de Korfbal Challenge: Jill vd Wijdeven,
Anouk Donkers en Renee Beekx.
Verslag JAC. Ria brengt verslag uit namens het
JAC (Jeugd Activiteiten Commissie). Vele
activiteiten zijn met enthousiasme
georganiseerd. Karin Beemster en Paula
Rodenburg dragen hun stokje over aan Lotte
van Veggel en Marianne Vervoort. Ria
benadrukt de gezelligheid binnen het JAC en
vraagt nogmaals aanvulling met 2 mensen om
alles makkelijker georganiseerd te krijgen.
Foto’s. Aan de hand van een fotopresentatie
worden alle mooie momenten van seizoen
2014-2015 getoond.

Boetes. Leden constateren ook een grote
daling in het bedrag aan boetes opgelegd door
de bond. Zeer positieve vooruitgang; moeten
we vasthouden!
Begrotingstekort. Begroting seizoen 20152016 geeft een tekort aan van ongeveer
€ 10.000,-. Belang van acties en sponsoring
wordt nogmaals benadrukt.
Contributieverhoging is noodzakelijk.

Aan het werk met stellingen! De aanwezigen
leden / ouders van leden worden random in 4
groepen verdeeld en krijgen 2 stellingen
voorgeschoteld.
Stelling 1: “Ieder lid vanaf 16 jaar of
ouder/vertegenwoordiger van een jeugdlid zou
verplicht vrijwilligerswerk moeten doen
binnen de vereniging.”

Barcommissie. De barcommissie
complimenteert de leden met de inzet
rondom de invulling van bardiensten. Men
heeft er dit seizoen ook meer ouders bij
betrokken en dat is als positief ervaren.

Stelling 2: “De contributie moeten evenredig
met de stijgingen van de kosten binnen de
vereniging (jaarlijks) worden aangepast.”
Een afvaardiging van elk groepje vertelt na het
brainstormen over de stellingen, de uitslag
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aan de aanwezigen. Opvallend is dat alle
groepen het min of meer eens zijn over de
stellingen. Er zijn wel verschillende ideeën
geopperd over de precieze invulling ervan.
Leden en ouders van leden: hartelijk dank
voor de manier waarop jullie met deze
stellingen aan de slag gingen en jullie
waardevolle inbreng! Het bestuur neemt de
inbreng mee naar de bestuursvergaderingen.

Digitaal wedstrijdformulier. Voor
wedstrijdkorfbal is dat al verplicht. Voor
breedtekorfbal is nog niet duidelijk wanneer
dit ingaat. TC gaat proberen WiFi op de
accommodatie te krijgen. De app die hiervoor
nodig is, is zeer gebruiksvriendelijk en wijst
zichzelf. Voor vragen hierover kun je terecht
bij Sanne Hulsen.

Korfbalmasterz. Het KNKV heeft de oude
basisopleiding A en B vervangen door
Korfbalmasterz waarin het spelregelbewijs
behaald kan worden. Hiervoor is een speciale
website gemaakt: www.korfbalmasterZ.nl
(Jeugd)speelsters/scheidsrechters kunnen
d.m.v. deze site op een leuke en aantrekkelijke
manier de spelregels beter leren begrijpen.
Tot 1 januari 2016 zijn deze opleidingen gratis
en daarom willen we dat alle 16plussers dit
spelregelbewijs behaalt.
Om het voor iedereen wat makkelijker te
maken, vindt er op 8 december om 19.30 uur
een spelregelavond plaats in Sporthal De
Streepen. Voor vragen hierover kun je terecht
bij Loes van Leeuwen.

Stemming d.m.v. handopsteking over
bestuurlijke voorstellen.
* Op basis van het financieel overzicht en de
begroting voor seizoen 2015-2016, een extra
contributieverhoging van : €10,-voor
recreanten, €15,- voor jeugdteams en €20,midweek en senioren.
Aangenomen
* Incassomoment: 1 x per jaar vanwege
incassokosten en werkverlichting
penningmeester .
Aangenomen
(gezinnen met meer dan 1 lid hebben de
mogelijkheid om 2 x per seizoen geïncasseerd
te worden tenzij dit schriftelijk aangevraagd is
bij de penningmeester).
* Incassomoment voor 1 juni i.v.m. afdracht
aan de korfbalbond.
Aangenomen
* Verplichting tot het volledig verkopen van
één loterijboekje en de mogelijkheid om het
loterijboekje vooraf af te kopen.
Niet aangenomen
Inmiddels is besloten dat leden tot en met de
B-jeugd loten gaan verkopen. De lotenverkoop
gaat wellicht een andere invulling krijgen. De
ledenraad gaat aan de hand van diverse
aangedragen ideeën hierin meedenken.
Ledenraad voor KV Rooi. Het doel van de
ledenraad is nogmaals toegelicht. Om alle
teams de kans te geven mee te denken over
lopende zaken, zal elk team vertegenwoordigd
zijn. Er hebben zich 7 personen (leden en
ouders van leden) vanuit verschillende teams
aangemeld. De eerste vergadering staat
gepland op maandag 2 november.
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Mooi Rooi Krant. Met de redactie van de
Mooi Rooi Krant zijn nieuwe afspraken
gemaakt. Sportnieuws (programma, uitlagen
en wedstrijdverslagen) is gratis. Teamfoto’s en
andere stukjes zijn maar beperkt gratis. Dus
om hoge kosten hierin te voorkomen, graag
de aanlevering van foto’s en stukjes via
nicole@kvrooi.nl.

In het nieuw. Senioren 1 en 2 hebben gezorgd
voor een pakkensponsor. Dankzij Koen van
Roosmalen van Café t Straotje lopen ze er
weer netjes bij!

Acties
In actie voor de clubkas! Van de A1, de
midweek en de senioren wordt verwacht dat
ze per team een actie gaan doen/ sponsors
aandragen t.b.v. de clubkas met een minimale
opbrengst van €20,- per lid. Ideeën voor deze
acties graag voor 15 november doorgeven via
marjon@kvrooi.nl. Bij niet aandragen van een
actie worden ideeën vanuit het bestuur
toegewezen.
Jamjamjam.... Worstenbroodactie zit er weer
aan te komen. Voor jezelf en anderen weer de
kans om goedkoper dan in de bakkerij lekkere
worstenbroodjes te kunnen kopen. Tevens zijn
het mooie inkomsten voor de club! Nadere
info volgt binnenkort.
Nieuwtjes
Waarschuwing! De BOA is op de
accommodatie langs geweest om te
waarschuwen dat er strenger gecontroleerd
gaat worden op het parkeren langs de weg bij
de accommodatie.

Groensnoeidag. Op 10 oktober j.l. heeft de
Groensnoeidag weer plaats gevonden op onze
accommodatie aan de Zwembadweg,
waardoor het er allemaal weer netjes uitziet!
Hartelijk dank aan de vrijwilligers!
Agenda
16 oktober 2015 Leuke speurtocht voor de CD-E en F-jeugd om 19.00 uur op het kerkplein
in Sint-Oedenrode.
2 november 2015 Ledenraadsvergadering om
20.30u op De Kienehoef.
8 december 2015 Spelregelavond om 19.30
uur bij Sporthal De Streepen.
1, 2 en 3 juli 2016 Korfbalkamp in Gemert

Social Media
Facebook: www.facebook.com/kvrooi

En verder..
Scheidsrechtersexamen. Saskia de Groot is
geslaagd voor haar scheidsrechtersexamen.
Van harte gefeliciteerd, Saskia! Een knappe
prestatie.

Twitter: www.twitter.com/korfbalrooi

Website: www.kvrooi.nl
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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.

