
Korfbalvereniging KIOS Ruinerwold 
Nieuwsbrief 15 november 2020 
 

15-11-2020 1 

 Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave..........................................................1 
KIOS jeugd verdubbelt! ......................................2 
Corona: Wat gaat er allemaal komen ..............2 
Corona maatregelen ............................................3 
Algemene ledenvergadering ..............................3 
Van de technische commissie ............................4 
Trainingstijden ......................................................5 
KIOS Kangoeroe Klup ..........................................5 
Rabobank Club Support ......................................6 
Denk aan onze vrienden .....................................7 
Livestream veld ....................................................7 
Sportieve Spekbraanderskwis ...........................7 
Lidmaatschap en contributie ..............................8 
Jeugdfonds Sport & Cultuur ...............................8 
Hoe werkt de KNKV app? ...................................9 

 
 

Agenda 
 
21 november KIOS clinics jeugd 
  
uitgesteld  Algemene Leden 

Vergadering KIOS 

onbekend  Start zaalcompetitie 
  
13 maart 2021 Viering KIOS 101 jaar * 
28 april 2021 Schoolkorfbaltoernooi te 

Ruinerwold 

* onder voorbehoud 
 

 

Algemene info 
 
Wedstrijdsecretariaat 

Wedstrijdzaken: Martijn v.d. Linde 06-40960347 
Scheidsrechters: Stephan van Dijk 06-41739780 
 
Conctactpersonen: 
Bestuur: Ronald Wagter 06-27253240 
Technische comm.: Stephan van Dijk 06-41739780 
Ledenwerf comm Marleen Volkers 06-53309096 

Kangoeroe Klup: Annemieke Wever 06-23888589 
Vrijwilligers:        Corné den Hollander 06-48004315 
Jeugdcommissie: Rosan v.d. Linde 06-36135613 

Activiteitencomm.: Martijn Ziel 06-16914666 
Sponsorcommissie: Janet van Spil 06-23838592 
Kledingcommissie: Jennie Huiskes 06-13945179 
Kantinecommissie:  Bart van der Linde 06-13098722 

Website: Karin de Jonge 06-22263142 
Actiecommissie: Greetje Roelevink 06-19962015 
Halcommissie: Roel Jalvingh 06-10763581 
PR-commissie: Denise Runhart 06-17676910 
Materialen: Freek van de Belt 0522-482359 
Ledenadministratie: Roel Jalvingh 06-10763581 

Vertrouwenspers: Anja Zantinge 0522-481244 
 
Bezoekadres: Dijkhuizen 68A, 7961 AM Ruinerwold 
Postadres: Dijkhuizen 117 
 7961 AJ Ruinerwold 
E-mail adres: KIOSruinerwold@gmail.com 
Website: www.KIOSruinerwold.nl 

 
Bankrekening KIOS: NL18RABO0117743763 
BIC code: RABONL2U 
KvK nummer: 40046287 
Aansluitnummer KNKV: NCX26C0 
 
Aanmelden nieuwsbrief 

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link:  
https://KIOSruinerwold.sportlinkclubsites.nl/aanmeld
en-nieuwsbrief/  
 
Afmelden kan door een mail te sturen naar 
KIOSruinerwold@gmail.com met het onderwerp 

“afmelden nieuwsbrief” in het onderwerp.  
 
 

http://www.kiosruinerwold.nl/
https://kiosruinerwold.sportlinkclubsites.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://kiosruinerwold.sportlinkclubsites.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
mailto:kiosruinerwold@gmail.com
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KIOS jeugd verdubbelt! 
Echt? Ja, echt. Daar gaan we ons best voor doen. In ieder geval in november, als we de verdubbel-de-jeugd-
weken hebben. De gedachte is simpel: bij elk team (B t/m F) is er ruimte om te verdubbelen. Bijvoorbeeld 
doordat elke speler een vriend(in), klasgenoot of neef/nicht meeneemt. De verdubbel-de-jeugd-weken sluiten we 
af met een onderlinge mixwedstrijd met echte scheidsrechter, coaches en een scorebord tijdens de laatste 
training. Dubbel feest, want: leuk voor onze eigen leden en een goede manier om kinderen kennis te laten maken 
met KIOS!  

 
Help je mee? Door het delen van de aankondiging, als hulptrainer, coach of scheidsrechter. De actie loopt van 16 
t/m 27 november op de normale trainingstijden. De wedstrijden zijn op: 
- 25 november 19-20: B 
- 26 november 18-19: C  
- 27 november 17-18: E, F  
- 27 november 18-19: D  

Alles uiteraard onder voorbehoud van de corona-ontwikkelingen. 
 
Dit is niet alles. In de afgelopen tijd hebben ook al ongeveer 15 kinderen meegedaan met één of meer trainingen. 
Deels het gevolg van de September sportmaand van Actief na Schooltijd waar we KIOS gepromoot hebben. 
 
Als ledenwerfcommissie denken we alvast na over (kleinschalige) vervolgacties. Wat denk je bijvoorbeeld van de 
‘Silly Korfball Games’ of een vriend(inn)entraining met pannenkoeken na afloop? Creatieve ideeën zijn welkom, 

zeker nu in coronatijd! Ook als je in de commissie mee wil denken ben je van harte welkom. Op 19 november 
komen we weer (digitaal) bij elkaar. 
 
Aanmelden voor hulp bij de verdubbel-de-jeugd-weken, voor de commissie of doorgeven van een leuk idee kan bij 
Marleen Volkers, marleenvolkers@hotmail.com, 06-53309096. 
 

Corona: Wat gaat er allemaal komen 
Onzekere tijden voor iedereen deze dagen. Geen lockdown, maar toch mag je niet zoveel. Al helemaal niet 
sporten in teamverband, tenzij je natuurlijk op heel hoog niveau voetbalt. Keuzes zijn er gemaakt en als je keuzes 

maakt stel je altijd mensen teleur. In dit geval dus de andere sporten. Onduidelijk is wanneer dit wel weer kan. 
Dat zal hopelijk komende week duidelijk worden. Maar als ik het persoonlijk inschat gaan de competitie sporten 
die binnen actief zijn wellicht pas weer in het nieuwe jaar qua competitie opgestart gaan worden.  
 
Het KNKV heeft hierop in ieder geval allemaal al op voor gesorteerd door een a la het kabinet een routekaart te 
maken. Hierin is aangegeven wat de te volgen route is voor als het spelen van de competitie weer wordt 

vrijgegeven. Als dit kan uiterlijk in het weekeinde van 9/10 januari, dan zal er nog een gehele zaalcompetitie 
gespeeld worden. Wel houdt dit in dat de weekenden van de voorjaarsvakantie ook benut zullen gaan worden en 
dat de zaalcompetitie zal doorlopen tot medio april en de daarmee de veldcompetitie ook zal gaan opschuiven. 
Start daarvan dan in het 1e weekend van mei. Ook hier zal dan gelden dat de weekenden van de schoolvakanties 
benut zullen gaan worden en dat tot het weekend 19/20 juni de competitie doorloopt. Dit is dan inclusief de 
speelronden die in oktober niet meer zijn gespeeld als gevolg van de genomen overheidsmaatregelen. Wellicht 
niet volledig voor het breedtekorfbal, maar zeker wel voor de teams in het wedstrijdkorfbal.  

 
Als het dus later wordt dat er gestart kan gaan worden, dan wordt er een halve competitie gespeeld. Als pas in of 
na het weekend van 13/14 februari gestart zal worden dan wordt er helemaal geen zaalcompetitie meer gespeeld 

worden. Dit geeft dan wel weer meer ruimte voor de veldcompetitie. 
 
Laten we hopen dat het niet zover komt en dat de overheid op basis van de ontwikkelingen besluit dat we met 
elkaar weer eerder weer lekker kunnen korfballen. Of dat dit dan zonder of met publiek zal zijn is helemaal 

ongewis. Het belangrijkste is echter dat we met elkaar gezond zijn en blijven. Als daar het tijdelijk niet spelen van 
wedstrijden en het opschorten van de trainingen voor nodig is, dan moet dat zo maar zijn. 
 
In afwachting van nadere berichten van de overheid en het KNKV.  
 
Namens het bestuur 

Roel 
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Corona maatregelen 
In de bijlage het actuele corona protocol van KIOS in lijn met het NOC/NSF sportprotocol. Daar overheen zijn nu 
nog wel de beperkende maatregelen van toepassing die nu bijna twee weken gelden. We wachten dus met 
nieuwsgierigheid deze week af wat de overheid besluit over het wel of niet voortzetten van de aangescherpte 
maatregelen van 4 november. In het algemeen blijft gelden, gebruik je gezond boeren verstand. Hierbij zijn de 
algemene richtlijnen het belangrijkste:  

- Zorg voor een goede hygiëne  

- Houdt 1,5 meter afstand, behalve tijdens het sporten.  
- Heb je klachten, dan kom je niet naar de club en blijf je thuis. 

 
Aangezien we nu in de sporthal trainen gelden de daar geldende regels ook voor ons. Deze komen in grote lijnen 
overeen. Houd je daar dus aan en volg de aanwijzingen van de beheerder op. Aandachtspunten voor de trainingen 
zijn: 
- de gezondheidscheck dient nog steeds gedaan te worden. Dit kun je vastleggen via de KNKV app, zie onder de 

trainingstijden. 
- meld je af bij klachten. Wel trainen betekent dat je klachten vrij bent.  
- kom omgekleed naar de sporthal toe. (Schoenen kunnen op tribune aan worden gedaan) 
- ga thuis eerst naar de wc. 
- kleedruimtes zijn officieel gesloten. Mochten ze toch open zijn dan geldt: 
• Bezoek de kleedruimte zo kort mogelijk. 
• Gebruik de kleedruimte niet wanneer niet nodig.  

• Houdt alles netjes en schoon.  
- de trainers zetten de materialen die nodig zijn voor de training in de zaal zodat er zo min mogelijk personen in 

de bergruimtes zijn.  
- geef het andere team de ruimte om de zaal te verlaten.  
- trainers houd 1.5 meter afstand van elkaar en de spelers. 
 

#SAMENZIJNWEKIOS #SAMENMAKENWEKIOS #KIOSGAATERVOOR #KIOSBLIJFTINBEWEGING 
 

Algemene ledenvergadering 
Op dit moment gaat natuurlijk alles anders dan anders. Zo liggen nu alle sportcompetities stil en weten we nog 
niet hoe dit straks, met oog op het komende zaalseizoen, zal gaan verlopen. We hopen dat dit natuurlijk, in 
aangepaste vorm, alsnog door kan gaan. De jeugd kan op dit moment gelukkig gewoon blijven trainen, maar ook 
de senioren kunnen en mogen op een aangepaste manier trainen. 
 
Op 26 oktober was de jaarlijkse algemene ledenvergadering gepland. Op dit moment mogen er maximaal 30 

personen in één ruimte aanwezig zijn. Omdat we iedereen de mogelijkheid willen geven om de ledenvergadering 
bij te wonen, is dit voor KIOS geen optie. Een andere optie was om de ledenvergadering online te houden, waarin 
de mate van input en het verzamelen van eventuele stemmen moeizamer zal zijn dan bij een fysieke vergadering. 
In de corona-spoedwet is goedgekeurd dat algemene ledenvergaderingen uitgesteld mogen worden. Daarom is 
besloten om de ledenvergadering uit te stellen naar een nog nader vast te stellen datum in het voorjaar van 2021. 
Deze zal dan z.s.m. worden gepubliceerd. Hopelijk zijn de tijden dan beter en kunnen we een fysieke vergadering 
organiseren. Zo niet, dan is de kans natuurlijk nog steeds aanwezig dat de ledenvergadering online zal plaats 

vinden. 
 
Mochten er naar aanleiding van dit besluit vragen zijn, dan vernemen we deze graag. Voor nu, zorg goed voor 

elkaar, sport veilig en blijf gezond! 
 
Namens het bestuur van KIOS Ruinerwold 
 

Rosan van der Linde 
Secretaris 
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Van de technische commissie 
 
Jeugd 
Zoals een ieder merkt is het bij de jeugd qua bezetting best krap. Het geeft elk weekend veer geregel bij coaches 
om wissels mee te krijgen. 
Heb jij een vriendje/vriendinnetje of een broertje/zusje die het leuk lijkt om ook te gaan korfballen? 
Neem ze vrijblijvend mee naar de trainingen. Na een paar trainingen kan er in goed overleg zelfs bekeken worden 

of ze mee kunnen met een wedstrijd. Probeer iemand te motiveren om mee te gaan naar jou training. En laat zien 
hoe leuk het is om te korfballen. De ledenwerfcommissie heeft daarvoor ook de KIOS Verdubbelweken opgezet, 
waarover je ook in deze nieuwsbrief kunt lezen.  
 
Veldcompetitie 
De veldcompetitie is stil gelegd. Gelukkig was deze voor het breedtekorfbal al afgerond. Als tc hebben wij 
geconstateerd dat wij tevreden mogen zijn over het verloop tot nu toe. Er worden leuke resultaten behaald en 

zien veel groei bij de teams. Helaas wisten KIOS B1 en C1 net niet het kampioenschap te behalen en moesten dit 
beiden aan de leeftijdsgenoten van HHV laten.  
Ook wanneer je niet gewonnen hebt zien wij als TC wel dat elk weekend het spel verbeterd. Dit is belangrijk en 
zien ook dat alle teams plezier hebben in het spelen van de wedstrijden. Laten we hopen dat dit tijdens de 
trainingen wordt voortgezet, zodat jullie klaar zijn voor de eventuele hervatting van de zaalcompetitie. 
 
Zaalcompetitie 

Het is allemaal nog onbekend hoe de zaalcompetitie zich gaat ontwikkelen en wanneer er kan worden gestart. De 
trainingen voor de jeugdteams gaan in ieder geval voorlopig wel gewoon door. Voor de senioren is dit afhankelijk 
van de nieuwe berichtgeving over de overheidsmaatregelen. Dit geldt ook inzake het moment dat de 
zaalcompetitie weer van start zou kunnen gaan.  
 
Jeugdclinic zaal 

Op zaterdag 21 november is de jeugd uitgenodigd om een training te volgen onder leiding van één of meerdere 
speler/speelsters van de selectie. Dit vindt plaats in de sporthal. Uiteraard allemaal afhankelijk van eventuele 
corona maatregelen. De teams worden verwacht op onderstaande tijdstippen: 
13.00 - 14.00 F- en E-jeugd 14.14 - 15.15 D- en C-jeugd 15.30 - 16.30 B- en A-jeugd 

 
Verdere informatie volgt nog, maar hou deze datum vrij. Het is een leuke ervaring waar je veel van kunt leren! 
 

Cursussen/opleidingen 
Door corona maatregelen start de bond op dit moment geen nieuwe cursussen op. Dit is erg jammer voor de 
leden die zich hebben opgegeven wel een cursus te willen volgen. De lopende cursussen gaan wel door. Voor 
KIOS is dit enkel nu de Jeugdwedstrijdleiders cursus. Helaas is er dit veld seizoen nog niet van gekomen om de 
cursisten verder te begeleiden. Dit wil de TC toch weer zo snel mogelijk oppakken.  
 
Zit jij in de A-jeugd of B-jeugd en zou jij wel wat voor KIOS willen doen. Denk dan eens aan scheidsrechter/ 

jeugdwedstrijdleider en of trainer coach. Geef je ambitie aan bij de TC of bij je trainer. KIOS zal dan met jou in 
overleg gaan en je de begeleiding bieden. Zowel bij de trainers/coaches als scheidsrechters is de spoeling heel erg 
dun. Er vind nu een grote belasting op de kleine groep plaats. Het zou dan ook fijn zijn als de groep groter kan 
worden. 
 
Aanspreekpunten vanuit TC per team: 

Om een goede communicatie te krijgen richting TC en pijnpunten zo snel mogelijk te tackelen hebben wij voor elk 
team een aanspreekpunt gemaakt vanuit de TC. Deze aanspreekpunten kunnen door de trainers/coaches 
benaderd worden. Bij elke TC vergadering zal het aanspreekpunt gevraagd worden of er iets speelt waarover 
gesproken moet worden. De volgende namen zijn aanspreekpunt: 
 
KIOS 1 & 2  Chantal Snijder 
KIOS 3, 4 en KIOS/DOS’46 5  Harold Mulder & Chantal Snijder 

Midweek  Stephan van Dijk 
KIOS A1 en KIOS B1  Stephan van Dijk 
KIOS C1 en KIOS D1  Leanne van Dijk 
KIOS E1 en KIOS F1  Arjan Koster. 
 
Voor vragen over de team indeling en aanbieden van coaching/training kun je contact opnemen met: 
Stephan van Dijk 06-41739780   
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Trainingstijden 

 
 

Op de donderdagen dat de midweek thuis speelt veranderen de trainingstijden.  
- A1 / 4e 18:30 uur – 19:30 (dus dan hebben C1, A1 en 4e van 18.30-19.00 elk 1/3e van de zaal) 
- 3e 21:00- 22:00 uur. 
 
Ben je aanwezig bij de training, leg dit dan vast in de KNKV App. Kijk daarvoor onder je persoonlijke programma 
(links onder) en klik op je training. Hier kun je dan aangeven of je aanwezig bent of niet. Dit is voor de trainer 
makkelijk, maar vooral ook voor de registratie wie aanwezig is geweest voor het geval dat.  

 
 
 

KIOS Kangoeroe Klup 
De KIOS Kangoeroe Klup, gericht op kinderen in de leeftijd 
van 3 tot en met 6 jaar gaat gewoon door. Uiteraard met in 
achtneming van de corona maatregelen. De kinderen kunnen 
hierbij op een vriendelijke manier bewegen en in contact 

komen met andere kinderen en de bal. Samen met de 

Kangoeroes Spurt (snelheid), Scoro (vaardigheid), Jumper 
(sprongkracht) en Funny (plezier) kunnen de kinderen zo in 
een veilige omgeving een kleine uurtje met andere kinderen 
actief bezig zijn.  
Deze trainingen op de zaterdagochtend van 10.00 tot 10.45 
uur in de sporthal of het dorpshuis.  

 
Aanmelden vooraf is niet nodig, wel graag op sportschoenen en in sportkleding. De corona maatregelen zijn 
uiteraard van toepassing, dus neem ook je eigen drinken mee. Voor meer informatie, zie 
https://www.KIOSruinerwold.nl/kangoeroeklup of bel/app met Annemieke Wever op 0623888589. 
 
Kinderen vanaf groep 3 van de basisschool zullen snel aansluiting gaan vinden bij de F-pupillen van KIOS. Deze 
trainingen zijn al wat meer gericht op het aanleren van korfbaltechnieken, daarnaast wordt net als bij de 

Kangoeroe Klup gebruik gemaakt van gevarieerde spelvormen met gebruikmaking van vele leuke materialen.  
 

 
 

  

Tijdvak Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

17:00-17:30 F1 E1 F1 E1

17:30-18:00

18:00-18.30 C1 D1 C1 B1 D1

18:30-19:00

19:00-19:30 A1 S4 B1 A1 S4 S1/S2

19:30-20:00

20:00-20:30 S1/S2 S3/S5/Mw

20:30-21:00

21:00-21:30

21:30-22:00

22:00-22:30



Korfbalvereniging KIOS Ruinerwold 
Nieuwsbrief 15 november 2020 
 

15-11-2020 6 

 

Rabobank Club Support 
Ook KIOS heft meegedaan aan de actie van de Rabobank. Mede dankzij de stemmen van de leden van Rabobank 
Meppel Staphorst Steenwijkerland hebben we als KIOS deze cheque ontvangen: 

 
 
Als je hebt gestemd op KIOS, dan daarvoor hartelijk bedankt. We willen het geld gaan inzetten op de 
accommodatie om meer zitgelegenheid te realiseren, voor zowel de spelers maar ook voor de vele toeschouwers 

die er altijd bij de wedstrijden aanwezig zijn. Tenminste laten we hopen dat we straks op het veld weer gewoon 
met publiek erbij onze wedstrijden kunnen gaan spelen.  
We willen de Rabobank bedanken voor deze bijdrage en daarbij verder invulling geven aan de thema’s waaraan de 
Rabobank in het kader van de Club Support actie aandacht aan willen geven:  
 
Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, 

waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. 

 
Laat dit nu mooi aansluiten bij waar we als KIOS onder andere ook voor willen staan.  
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Denk aan onze vrienden 
In deze tijden van corona is het ook voor onze vrienden anders ondernemen. De één heeft hier meer last van dan 
de ander. Sommigen hebben het zelfs drukker dan ooit, maar als de overheid je dwingt om (tijdelijk) geheel de 
deuren te sluiten dan is dat niet prettig en brengt veel onzekerheden met zich mee. Het is voor ons als vereniging 
al heel vervelend, maar als je met je onderneming je eigen boterham moet verdienen en samen met je 
medewerkers ook die van hen, dan is dat allemaal erg ingrijpend. Net zoals wij als KIOS creatief zullen moeten 
zijn om onze sportactiviteiten weer op te gaan pakken, zal ook bij onze vrienden de ondernemende creativiteit 

hen helpen om daar waar mogelijk door te kunnen gaan.  
 
Met name onze vrienden in de horeca hebben het nu lastig met de (tijdelijke) sluiting. In navolging van El Sierd 
De Vos vragen wij dan ook om eens na te denken over het bestellen van een maaltijd bij onze horeca vrienden in 
deze voor hen ook lastige tijden. Laat zien dan we samen niet alleen KIOS maken maar ook Ruinerwold.  
 
Als KIOS steunen wij onze vrienden hierin en hopen dat ook onze leden dit willen doen. Dus als je wat 

nodig hebt, denk aan onze vrienden/sponsoren. Wij wensen iedereen veel sterkte in deze tijd. 
 
De sponsorcommissie 
 

Livestream veld 
Wat was het een vervelend besluit dat er geen publiek meer bij de laatste wedstrijden op het veld mocht zijn. 
Door het initiatief van een aantal spelers uit de KIOS selectie en de contacten/samenwerking met MultieBuldtie 
Ronald Buld werd in zeer korte tijd een livestream opgezet. Met de steiger van Verbouwbedrijf Westenbrink 
van ons eigen lid Robert, de inzet van cameraman Casper en het fantastische commentaar van “El Sierd” Klaas 

Jan hebben veel mensen toch kunnen genieten van de wedstrijden van de KIOS selectie op zaterdag 3 en 10 
oktober. Allen die hier hun bijdragen aan hebben geleverd, bedankt.  
 
Vooral de stream van de wedstrijd tegen Amicitia op 3 oktober was met bijna 200 live aanmeldingen (dus wellicht 
tussen de 400-500 kijkers) een groot succes. De livestream is inmiddels meer dan 1.600x bekeken!  
 

  
 

Sportieve Spekbraanderskwis 
Hebben jullie ook zo genoten van de Sportieve Spekbraanderskwis van zaterdagavond 14 november. Wat leuk in 
elkaar gezet en onderhoudend met ook nog eens voor veel van de deelnemers een leuke prijs die door de 
verschillende sportverenigingen of hun sponsoren beschikbaar was gesteld. Dit was ook een gelegenheid om je 
vereniging onder de aandacht te brengen bij de deelnemers.  
 
Leuk te zien dat er zoveel actieve “verenigingen” zijn op sportgebied op Ruinerwold. Voor elk wat wils. Laat hopen 

dat al deze verenigingen ook mee gaan praten over het sportakkoord voor Gemeente De Wolden zodat we samen 
als sport Ruinerwold verder kunnen versterken.  

 
Ook KIOS had een mooi promotie filmpje gemaakt met dank aan de KIOS toppers Martijn en Laura. Heb je deze 
nog niet gezien, check dan deze week de website en de social media waar we deze later in de week verder zullen 
delen. Een mooi voorbeeld van hoe we als KIOS in staat zijn om in korte tijd samen met elkaar tot mooie dingen 
in staat zijn. Uiteraard kun je ook de stream van de Sportieve Spekbraanderskwis terugkijken op youtube via 

https://www.youtube.com/watch?v=qqPBU5vVEAw. Het promotiefilmpje van KIOS is te zien op 1.30.18. 
 
Ook leuk om te zien op 2.19.38 is het item van Ziggo Sport Commentator Sierd de Vos, oftewel “El Sierd”. Bekend 
om zijn recencies van de vele restaurants in Spanje en dan vooral in Valencia, liet hij ook zien dat hij bekend is 
met de Ruinerwoldse Horeca. In het kader van de corona omstandigheden vroeg hij dan ook aandacht aan hen te 
besteden.  

 
Super dat zo’n initiatief van een groepje enthousiastelingen onder leiding van Ronald Buld tot zoiets heeft geleid. 
Hulde en dank voor hen allemaal.  

https://www.youtube.com/watch?v=qqPBU5vVEAw
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Lidmaatschap en contributie 
Contributie 4e kwartaal 2020  
De incasso voor het 3e kwartaal 2020 (juli 2020 – september 2020, zijnde het eerste kwartaal van het nieuwe 
verenigingsjaar 2020-2021) heeft inmiddels plaats gevonden. Dit zal voorlopig gebeuren op de 
contributiebedragen zo deze voor het verenigingsjaar 2019-2020 zijn vastgesteld in de Algemene 
Ledenvergadering (ALV). Dit gaat ook voor de contributie voor het 4e kwartaal gelden. Dit zal rond 1 december 
geïncasseerd gaan worden. 

 
Opzeggen lidmaatschap 
Opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar (1 juli tot en met 30 juni) houdt in dat de 
contributie tot en met het eind van het verenigingsjaar betaald dient te worden, conform de statuten. Opzegging 
van het lidmaatschap dient bij het secretariaat (KIOSruinerwold@gmail.com) te gebeuren voor 1 juni 2021. Als je 
het echter nu al weet, geef dit dan zo snel mogelijk door, zodat de technische commissie hier rekening mee kan 
houden bij de teamopgave en teamindelingen voor volgend jaar. Ondanks de door de getroffen 

overheidsmaatregelen met betrekking tot het corona virus aanwezige onzekerheden omtrent het weer opstarten 
van de competitie zullen we hier wel op voorbereid moeten zijn.  
 
Leden die na 1 juni hun lidmaatschap opzeggen, moet statutair, nog één jaar aan contributie 
doorbetaald worden (dus tot het eind van het nieuwe seizoen!). 
 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Op verzoek van de sportfunctionaris van de Gemeente De Wolden informeren wij onze (ouders van) leden en 

potentiële leden over de mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds geeft gezinnen met weinig 
inkomen een praktische mogelijkheid om hun kinderen mee te laten doen met sport- en cultuuractiviteiten.  
Mocht het om bepaalde reden voor u moeilijk zijn om de contributie en/of bijkomende kosten (zoals kleding en/of 
schoenen) voor uw kinderen te voldoen, dan verwijzen we naar de bijlage van het jeugdfonds sport & cultuur voor 
informatie hierover. Wellicht kunt u via dit fonds een bijdrage ontvangen in de kosten zodat de financiële 
omstandigheden in ieder geval geen knelpunt hoeven te zijn om uw kinderen lekker te laten korfballen.  

 
Wilt u een aanvraag doen? Stuur dan een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar 
sport@dewolden.nl. Een sportfunctionaris neemt contact met u op om een afspraak te maken. Heeft u vragen of 

wilt u meer informatie? Mail naar sport@dewolden.nl of bel naar 14-0528.  
 
Heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u natuurlijk ook altijd eerst (vertrouwelijk) contact opnemen met 
één van onze bestuursleden.  
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Hoe werkt de KNKV app? 

 
Heb jij de KNKV Wedstrijdzaken app, ook wel bekend als Sportlink, al geïnstalleerd? Met deze app weet je altijd 
wanneer je wedstrijden zijn, kan je het digitale wedstrijdformulier invullen en kan je altijd je spelerskaart tonen. 
Meld je dan aan met het emailadres wat je aan de vereniging hebt doorgegeven, zodat je leden account in 

sportlink in de KNKV app gekoppeld kan worden aan jou.  
 
Profiel compleet maken met een foto 
Na je geregistreerd te hebben, kom je op een pagina waar je je gegevens in moet vullen en je een foto toe moet 
voegen die gebruikt wordt voor je spelerskaart. Het leukste is het natuurlijk om een echte korfbalfoto te 
gebruiken. Deze moet wel goed gelijkend zijn en je gehele gezicht moet er op staan.  
 

Let op! Het toevoegen van een foto is verplicht voor alle spelende leden en kan slechts in bepaalde 
periodes. Wil je nu dus een andere foto, dat moet je wachten tot de volgende periode (naar verwachting ergens 
tussen de zaal en veld voorjaar competitie).  
 
Het toevoegen van je foto betekent overigens niet dat heel korfballend Nederland van je vrolijke glimlach kan 

genieten. Onder Instellingen, wat te vinden is in het menu links bovenin,  kun je kiezen wat er van jouw profiel 

zichtbaar is. 
Vanwege privacywetgeving is het niet altijd mogelijk om gegevens van jouw kind te wijzigen als het e-mailadres 
niet juist gekoppeld is. Neem bij problemen contact op via roeljalvingh@gmail.com. 
 
Wedstrijden 
Zodra je in een team bent gezet door de wedstrijdsecretaris kan jij je wedstrijden zien door op het kopje 
‘Programma’ in het menu te klikken. Hier zie je onder elkaar al je wedstrijden van komend seizoen staan. Ook kan 

je hier verder klikken naar uitslagen en de stand van je competitie. Wanneer je op een wedstrijd klikt, krijg je te 
zien op welke locatie de wedstrijd wordt gespeeld. Ook kan een teamlid hier het wedstrijdformulier invullen. 
 
Favorieten 
Verder is het mogelijk om een favoriete team of club toe te voegen zodat je snel via het menu het programma 
kunt zien. Dit stel je in door via het menu naar ‘zoeken’ te gaan, te kiezen of je een persoon, team of vereniging 
gaat zoeken in de bovenste balk en die dan in te typen. Door op het sterretje te klikken naast het resultaat, komt 

het in je menu te staan. 
 

Agenda link versturen 
Zoals in het kopje “Je wedstrijden direct in je agenda” uiteen is gezet, kun je zelf ook doen door jezelf de 
agendalink van je team toe te sturen. Hiervoor tik je het icoon hiervoor aan.  
 

Meer dan alleen wedstrijden 
In de KNKV app staan ook de verenigingsactiviteiten van KIOS terug te vinden. Deze zullen we voortaan ook via 
Sportlink invoeren, waardoor deze zowel op de nieuwe website (nog te activeren), KIOS(R).TV en de KNKV app te 
zien zijn. Je kunt bij filters dus het soort activiteiten dat je in het programma wilt zien. Dit kan in je eigen 
programma zijn, maar ook dat van de gehele vereniging.  
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Tot slot 

Zo, dat waren de belangrijkste functies van de KNKV wedstrijdzaken app! Als je nog vragen hebt, of ergens niet 
uitkomt, neem dan even contact op via roeljalvingh@gmail.com.  
 

Favoriet aan / 
uit zetten 

Agenda link 
versturen 
naar je email 
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