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WELKOM BIJ DE CLUB!
Korfbalvereniging Leeuwarden
Wij heten u van harte welkom bij onze mooie korfbalclub.
KV Leeuwarden is op 11 maart 1925 opgericht. Wij, Britt, Jordy en Riemer vormen
gezamenlijk de jeugdcommissie.
Wij spelen alle drie in de selectie van Korfbalvereniging Leeuwarden.
Wij zijn te bereiken:
Jeugdcommissie: riemerkuipers20@gmail.com

Vertrouwenscontactpersoon Korfbalvereniging Leeuwarden
(Jeugd)leden moeten lekker in hun vel zitten en zich veilig voelen bij onze vereniging. Het welzijn
en veiligheid van de leden is een belangrijk punt voor het bestuur.
Korfbalvereniging Leeuwarden heeft haar eigen vertrouwenscontactpersoon namelijk Jenny Mink.
Haar taak is het verzorgen van de eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag. Daarnaast geeft Jenny jaarlijks voorlichting aan leden, trainers, vrijwilligers en het bestuur.

Jenny is te bereiken:
via telefoon: 06-55946166 of per email: jennymink@outlook.com

Kleding
De korfbalvereniging heeft een eigen kledinglijn. Met de maandelijkse contributie betaalt u hier
een bijdrage voor. Uw kind krijgt hiervoor een shirt, broek of rokje, sokken en een trainingspak.
Schoenen dient u zelf aan te schaffen. Wij beschikken over een kunstgrasveld, wat betekent dat
er schoenen met kleine nopjes aangeschaft dient te worden. Voor in de sporthal kunnen gewone
zaalsportschoenen.

Als u vragen heeft over het tenue kunt u terecht bij Welmoed Renzema. Ook kunt u
haar bereiken via de mail: secretaris@kvleeuwarden.nl

Training

Wedstrijden

Om beter te worden in het korfbal moet er
getraind worden. De kinderen tot en met 8
jaar trainen 1 keer in de week. Deze kinderen
trainen op dinsdag. Vanaf 9 jaar wordt er
twee keer in de week getraind op dinsdag en
vrijdag.

De jeugd speelt op de zaterdag een
competitiewedstrijd. De veldcompetitie
wordt zowel in het najaar als in het voorjaar
gespeeld (6 wedstrijdjes per competitie). In
de zaal spelen we ongeveer 14 wedstrijden in
de periode van november t/m maart. De
selectie speelt hun wedstrijden op een
zondag.

Jeugdactiviteiten
De activiteitencommissie organiseert
regelmatig leuke activiteiten voor de
kinderen. Denk hierbij aan Sinterklaasfeest,
spelletjesmiddag, Halloweenfeest,
paaseieren zoeken etc.
Uitnodigingen hiervoor ontvangt u per mail
en/of worden aan uw kind meegegeven.

Ouders horen er
ook bij!
Regelmatig organiseert de
activiteitencommissie ook activiteiten
voor volwassen.
Het bestuur van KvL vindt het belangrijk dat
ouders ook betrokken zijn bij de vereniging.
U bent dan ook welkom om deel te nemen
aan deze activiteiten.

Heeft u zelf een leuke activiteit in
gedachten? Dan kunt u deze insturen
naar: activiteiten@kvleeuwarden.nl

Samen houden we
het betaalbaar!
Om de contributie laag te houden voor
onze leden zijn sponsoren van groot
belang.
Heeft u of werkt u bij een bedrijf die de
korfbalvereniging zou willen sponsoren? Dan
kunt u dit aangeven bij onze
sponsorcommissie
via voorzitter@kvleeuwarden.nl

De Vereniging

De korfbalvereniging
Leeuwarden is een vereniging.
Dit betekent dat leden of ouders van
jeugdleden daar, waar mogelijk is, ook
verenigingstaken oppakken. Dit kan zijn
bardienst draaien, schoonmaken, mee
helpen met geldacties, zitting nemen in één
van de commissies.
Ten slotte:

Met z’n allen zijn wij en
maken wij Korfbalvereniging
Leeuwarden!

Zelf kunt u KVL ook gratis sponsoren
via online shoppen!
Dit kunt u doen via Sportlink
In plaats van de app van webwinkels te gebruiken, gebruik je de app van Sponsorkliks
(te vinden in de Play Store of App Store).
Liever via internet bestellen?
Ga naar https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7337&cn=nl&ln=nl
Kies je webwinkel en plaats je bestelling.
Het kost jou niets extra en je steunt onze vereniging!

Informatie over de trainingstijden:
Trainer(s):.....................................Team:............................................
Trainingstijden dinsdag:....................................................................
Trainingstijden vrijdag:.....................................................................
Telefoonnummer:..............................................................................

