WELKOM bij AKV Soesterkwartier!
Veel meer dan korfballen alleen
We zijn een warme en gezellige vereniging in het
Soesterkwartier met aandacht voor iedereen.
Wat leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging of lid
geworden bent. Met deze flyer willen we je wegwijs maken
binnen onze vereniging.

Contributie
Contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd
met uitzondering van GymFit (maandbedrag).
Voor het gebruik en het wassen van de wedstrijdshirts
wordt elk jaar € 10 per lid in rekening gebracht.
De contributie voor het seizoen 2020-2021 is:
Soort lid
Leeftijd
Bedrag
Senioren
>18 jaar
Junioren
15 t/m 18 jaar
Aspiranten
11 t/m 14 jaar
Pupillen
7 t/m 10 jaar
Kangoeroe
<= 6 jaar

€ 62,-€ 50,-€ 45,-€ 37,-€ 31,--

Geschiedenis
De Amersfoortse Korfbal Vereniging
Soesterkwartier is opgericht op 15
september 1935. Wij zijn daarmee de
oudste korfbalvereniging in de regio. We
hebben ongeveer 100 leden.

Meer dan alleen korfbal
Je kan bij ons ook terecht voor:
➢ KombiFit 40+ en 60+; hierbij beoefen je
elke week een andere sport.
➢ GymFit 60+; gymmen in de gymzaal om
de spieren soepel te houden.
➢ Volleymaan; twee keer per maand twee
uurtjes volleyballen.
➢ Peuter/kleutergym (3-5 jaar); hierbij
ontwikkel je je motoriek en gaat het om
met plezier te bewegen.

De overige tarieven kan je vinden op onze website.

Kleding en schoenen
De wedstrijden spelen we in ons wedstrijdtenue. Dit
bestaat uit een groen wedstrijdshirt en een witte rok/short
en groen/witte sokken. Een wedstrijdshirt hoef je niet zelf
aan te schaffen. Rokjes, broekjes en sokken kan je via de
vereniging kopen. Ook kan je trainingspakken bestellen bij
de vereniging. Kijk voor meer informatie op de website.
In de zaal heb je zaalschoenen nodig (geen zwarte zolen).
Op het veld adviseren we voetbalschoenen (geen
afdraaibare noppen) of combischoenen gras/kunstgras.
Uitgebreide informatie over AKV Soesterkwartier
vind je op:

www.akvsoesterkwartier.nl
Wil je meer weten dan kan je altijd een mailtje sturen naar
info@akvsoesterkwartier.nl.

Sport BSO
SKA biedt op het sportterrein een BSO aan. Er
wordt niet alleen korfbal gespeeld, maar er
komen nog veel meer sporten aan bod.
Voor meer informatie kijk je op www.ska.nl.

Accommodatie
Wij trainen aan de Dollardstraat 121. In de
wintermaanden trainen we in onze eigen
zaalaccommodatie en in de lente en de
zomermaanden trainen we op het veld. Onze
thuiswedstrijden in de zaal spelen we in
Sporthal Midland.
In onze kantine kan je terecht voor een
drankje en gezelligheid.

Activiteiten
We organiseren elke maand verschillende
activiteiten zoals o.a. een vossenjacht,
discozwemmen, lasergamen, Sinterklaasfeest,
Ook doen de jeugdleden elk jaar een activiteit
bij een ouderencentrum.

Lidmaatschap
We hopen natuurlijk dat je lang lid blijft van onze
vereniging. Mocht je toch willen stoppen, dan moet
je dat uiterlijk 1 juni voor de start van het nieuwe
seizoen laten weten via info@akvsoesterkwartier.nl.
Doe je dat niet, dan blijf je ook het volgende
seizoen contributie betalen.

Teamindeling
De teamindeling wordt gemaakt door de Technische
Commissie. Daarbij letten we op leeftijd en speelsterkte.
Voor de indeling is jouw leeftijd op 1 januari bepalend
waar je wordt ingedeeld.

Training
We trainen op techniek, tactiek en conditie. We
besteden aandacht aan gooien, vangen, schieten,
aanvallen en verdedigen. Bij tactiek gaat het vooral
om vrijlopen en samenspelen om doelkansen te
krijgen en om elkaar te helpen tijdens het spel.
We streven naar twee trainers per team. Alle teams
trainen minstens één keer per week. De
trainingstijden vind je op de website.

Reglementen
Alle regelingen die er zijn kan je vinden op de
website. Denk hierbij aan de statuten,
privacyverklaring en de gedragscode.

Wedstrijdsecretariaat
We gaan er in principe vanuit dat je elke wedstrijd
speelt. Mocht dat een keer niet lukken, dan geef je
dit door bij het wedstrijdsecretariaat.
Jeugdleden: liefst uiterlijk woensdag via een appje
naar Alice 06 - 374 73 547
Seniorenleden: liefst uiterlijk maandag via een appje
naar Erwin 06 – 229 85 224.
Schoonmaak
Als je klaar bent met sporten laat de kleedkamer dan
schoon achter. Er staan bezems in alle ruimtes.

We maken de vereniging samen
De hulp van leden of ouders van leden is
onmisbaar om onze vereniging draaiend te
houden.
Rijden bij uitwedstrijden
Ouders of spelers (bij seniorenteams) rijden bij
toerbeurt een paar keer per jaar naar
uitwedstrijden.
Het schema is te vinden op de website. Als je
een keer niet kan, dan kan er onderling geruild
worden. Geef wijzigingen door aan het
wedstrijdsecretariaat.
Inzet bij andere activiteiten
Het hele seizoen zijn er verschillende activiteiten
waar we hulp bij kunnen gebruiken. Dit gaat om
het eenmalig helpen bij het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi of het organiseren van
een speurtocht, maar ook om meer structurele
taken zoals bardiensten of materiaalbeheer.
Interesse?
Wil je je steentje bijdragen of wil je eerst wat
meer informatie? Laat het ons weten.

Vertrouwenscontactpersoon
Wij willen natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar
iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport.
Dat we een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
hebben aangesteld kan misschien negatief klinken:
we doen er met elkaar immers alles aan om juist
zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren
en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te
voorkomen.
Maar stel nu dat….
De praktijk binnen verschillende sportverenigingen
heeft laten zien dat er momenten en gebeurtenissen
zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon
worden voorkomen. Wij willen dit graag voor zijn.
De Vertrouwenscontactpersoon is het eerste
aanspreekpunt voor vragen, vermoedens,
meldingen, klachten en aangifte bij ongewenst
gedrag. Het contact is vertrouwelijk. Je kan een
mailtje sturen naar vcp@akvsoesterkwartier.nl.

Heel veel plezier bij AKV Soesterkwartier.
Stel gerust je vragen als er iets niet duidelijk
is.
Kijk voor meer informatie op:

www.akvsoesterkwartier.nl

