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Beste leden! 

 

Op woensdag 28 oktober houden wij onze Algemene ledenvergadering. De 

vergadering begint om 20.30 uur in ons clubhuis. De complete agenda, 

inclusief de notulen van onze Ledenvergadering van het voorjaar 2015 
ontvangen jullie hierbij. Er zullen tevens een aantal geprinte exemplaren 

klaarliggen.  

 

In de ledenvergadering heeft Jos Erps zijn vertrek als voorzitter 
aangekondigd. Hij zal tijdens de ALV aftreden. Het achterblijvende bestuur 

zal tijdens de ALV de leden verzoeken akkoord te gaan met de benoeming 

van een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden in het bestuur.  

Conform statuten kunnen tegenkandidaten zich bij het bestuur melden.  
 

Wij zullen tijdens de ALV stilstaan bij het vertrek van Jos Erps als 

voorzitter en nodigen leden en ouders/verzorgers van leden dan ook uit 

om hierbij aanwezig te zijn.  
 

Wij begroeten je graag op 28 oktober ! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 
 

Margriet Nijstad 

Bestuurssecretariaat 

Clinic verdedigen

Op maandag 2 november a.s. houden we de volgende clinic. Dan hebben we de beschikking over 
drie uitstekende trainers die ons van alles gaan bijbrengen over het verdedigen: Michel Ligt en 
uiteraard Eddie Douma en Dick Nikkels.

De clinic is gericht op de A- tot en met D-trainers. De E- en F-trainers zijn uiteraard ook welkom, 
maar als je een keer overslaat is het geen probleem.

We starten om 19.30 uur op het veld! We verwachten jullie in sportkleding, zodat iedereen actief 
alle oefeningen kan ervaren. Mocht je niet kunnen, laat het ons weten.

TOP



  GROTE CLUBACTIE 2015    

 

Op dit moment zijn er al 353 loten verkocht (waarvan 50 loten via de online verkoop)! Het 

gaat dus heel goed en we hebben al hele mooie lijsten terug gekregen, ééntje zelfs met 27 

verkochte loten!!  

We willen graag 1000 loten verkopen voor KVZ, dus we moeten nog even! Maar we hebben 

ook nog even. Graag de verkoopboekjes / intekenlijsten vóór 10 november 

inleveren!  

Er is al genoemd dat de beste lotenverkopers mooie prijzen van KVZ winnen. Maar: 

 

==> ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE: 

Het jeugdlid dat minimaal 50 loten verkoopt krijgt een Hummel trainingspak van KVZ 

kado, op te halen bij de firma Houx Sport in Zutphen. 

 

Dus doe je best en probeer minimaal 50 loten te verkopen. Diegenen die al een boekje hebben 

ingeleverd, maar toch ook nog willen proberen min. 50 loten te verkopen, kunnen de lijst uit 

deze Nieuwsbrief gebruiken. Schrijf je eigen naam ook goed op, want bij het invoeren van de 

loten worden de verkopers ingevuld en zo worden ze bij je andere verkochte loten opgeteld. 

Het zou in ieder geval fijn zijn als iedereen in ieder geval 4 loten verkoopt! In het 

boekje / inschrijfformulier moeten alle gegevens: naam / adres / bankrekening nummer (IBAN 

nummer) goed en duidelijk ingevuld worden! De loten zijn euro 3,00 per lot en van dit bedrag 

gaat euro 2,40 per lot naar KVZ. Dit is dus een superactie!! 

Met de opbrengst kan KVZ leuke dingen voor de vereniging doen. Dit jaar wil het bestuur de 

opbrengst van de Grote Clubactie besteden aan een nieuw speeltoestel op ons 

complex en/of aan een ' korfbaltoestel' met meerdere korven voor de kinderen. 

--> De boekjes/inschrijfformulieren kunnen ingeleverd worden bij je trainer / coach 

of bij Frederike - Heintje Davidsplein 39 (of mail alle gegevens naar: 

frederike@liggie.nl). 

Binnenkort zal er ook nog weer een uitnodiging volgen om online loten te kopen. Dit is een 

makkelijke en snelle manier om loten te kopen, dus maak er gebruik van!!  

Er zijn erg mooie prijzen te winnen met deze actie! De hoofdprijs is bijvoorbeeld een geldbedrag 

van euro 100.000,=! En als je meer dan 20 loten verkoopt dan krijg je een gratis 

toegangskaart voor Duinrell, Slagharen of Bobbejaanland! 

Alvast heel veel succes met de lotenverkoop gewenst en bedankt voor jullie hulp! 

Natasja, Robert en Frederike 

  



Eenmalige machtiging SEPA 

Voorletter(s)  Achternaam

Straat  Nummer

Postcode Plaats

Aantal loten   1 2 3 4 5 Anders, nl     

IBAN 

Datum     Handtekening                    

Invullen in blokletters s.v.p.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Grote Clubactie te 
Tilburg (incassant ID: NL29ZZZ180518800000) om een eenmalige incassoopdracht te 
sturen naar uw bank om een bedrag van o 3,- per lot van uw rekening af te schrijven. 

N L
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AGENDA

woensdag 28-10-15 Ledenvergadering

vrijdag 13-11-15 Klaverjassen

vrijdag 27-11-15 Sinterklaas

vrijdag 11-12-15 Klaverjassen

zaterdag 12-12-15 Galafeest ( of 19-12-2015)

vrijdag 18-12-15 Kerstklaverjassen

22-12-15 WAP/NAC of 23-12-2015

woensdag 30-12-15 Oliebollen bakken

vrijdag 08-01-16 Klaverjassen

vrijdag 12-02-16 Klaverjassen

zaterdag 13-02-16 Darten

vrijdag 11-03-16 Klaverjassen

vrijdag 25-03-16 Paasklaverjassen

vrijdag 08-04-16 Klaverjassen

vrijdag 13-05-16 Klaverjassen

zaterdag 04-06-16 Slotavond klaverjassen

zaterdag 18-06-15 KVZ weekend

zondag 19-06-16 KVZ weekend

==> ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE mbt de Grote Clubactie:

Het jeugdlid dat minimaal 50 loten van de Grote Clubactie verkoopt
 krijgt een KVZ Hummel trainingspak kado, 
op te halen bij de firma Houx Sport in Zutphen.



Thuisploeg Uitploeg Plaats Locatie Verz. Aanv. Hal

DOS-WK B1 KVZ B2 ENSCHEDE Diekmanhal 10.15 12.00

              UITWEDSTRIJDEN VERTREKKEN VANAF ONS VELD. TENZIJ ANDERS AFGESPROKEN.

AFSCHRIJVEN: IN UITERSTE NOODZAAK VÓÓR DONDERDAGAVOND 18:00 UUR

B en C bij Claudia Gerritsen tel.: 529769 of via emailadres: KVZBenC@hotmail.com

Wedstrijdformulieren inleveren bij Marjan Grendel Verdistraat 159 vóór zaterdag 19:00 uur

AANSCHRIJVINGEN :

KVZ B2 Coach:  Gert 

   Dames: Eline S, Ella B, Jaéla T, Lotte L, Merel ten B, Fleur O. 

   Heren: Rick S, Christiaan E, Freek R, Jesse K,  

ASPIRANTEN NIEUWS
Oefen programma zaterdag 31 oktober

Thuisploeg Uitploeg Plaats Locatie Tijd Verzamelen

Woudenberg D1 KVZ D1 Woudenberg Sporthal De Camp/ Valleihal 10.30 9.00

Uitwedstrijden vertrek vanaf ons veld.

AFSCHRIJVEN: UITERLIJK DONDERDAGAVOND 18:00 UUR

D bij Ilonka Derks 519908

E en F bij Liane Klein Lenderink 514563 of 06 40894840

AANSCHRIJVINGEN 

KVZ D1 Bob Nikkels, Stefan Vogd

   Dames: Noa t H, Karlijn H, Amber L, Elke S, Lynn S

   Heren: Basten B, Bruno B, Nick M, Alec v L,  Jesse O

PUPILLEN NIEUWS
Oefenprogramma zaterdag 31 oktober

==> ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE mbt de Grote Clubactie:

Het jeugdlid dat minimaal 50 loten van de Grote Clubactie verkoopt
 krijgt een KVZ Hummel trainingspak kado, 
op te halen bij de firma Houx Sport in Zutphen.



 

 

 

 

 

Wat doet de ploeg van de week: 

‐ Je word geschminkt 

‐ Je mag inschieten op eigen korf 

‐ Je loopt samen met de spelers van het 1
e
 op 

‐ Je zit in de zaal om de ploeg aan te moedigen, met 

gezang + trommels, enz.. 

 

 
Aanmoedigingsschema: 

14 november  KVZ D1 

28 november     KVZ D2 

12 december    KVZ D3 

9 januari           KVZ D4 

16 januari       KVZ F1 + F2  

30 januari       KVZ Kangaroes  

4 maart      KVZ E4 + E3 

18 maart   KVZ E2 + E1 

25 maart     

 

 

 

 

Alle wedstrijden zullen gespeeld worden op zaterdag rond 19.30u, hopelijk 

zien we jullie dan!! 



 

AAN OUDERS VAN WELPEN EN PUPILLEN (E,F, F-INSTROOM 

KANGEROES) 
 

December nadert in snel tempo en evenals vorig jaar wordt ook dit jaar bij KVZ het grote kinderfeest 

gevierd. En wel op vrijdag 27 november. Aan het begin van de avond verwachten wij de goedheilig 

man. Over de exacte tijd volgt nog nader bericht in het clubblad. Houd dit dus goed in de gaten!!!!!  

 

Ook broertjes en zusjes van welpen en pupillen en (klein)kinderen van ‘niet spelende’ leden 

zijn van harte welkom. Om er een compleet feest van te maken vragen wij voor elk kind dat komt 

een bijdrage van € 3,50. 

 

 

Vanwege de nodige voorbereiding willen wij nu alvast graag weten wie er zullen komen. 

Wilt u daarom het onderstaande strookje met de € 3,50 per kind in een gesloten envelop zo snel 

mogelijk, maar uiterlijk 11 november inleveren bij  

 

 

Bernjo Hesselink of Frederike Ligt   

Frederikseplein 22 Heintje Davidsplein 39  

 

Zijn er nog vragen dan kunt u altijd bellen met Peter Meerdink (0575-544910) 

 

 

Naam:.................................................................. Jongen/Meisje  Leeftijd:..........jaar 

Speelt in: 

 

 

Naam:.................................................................. Jongen/Meisje  Leeftijd:..........jaar 

Speelt in: 

 

 

Naam:.................................................................. Jongen/Meisje  Leeftijd:..........jaar 

Speelt in: 

 

 

Naam, geslacht en leeftijd van kinderen die geen lid zijn van KVZ 

 

....................................... 

 

 

........................................ 

 

 

Eventuele bijzonderheden voor in het grote boek: 

 

………. 

 

==> ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE mbt de Grote Clubactie:

Het jeugdlid dat minimaal 50 loten van de Grote Clubactie verkoopt
 krijgt een KVZ Hummel trainingspak kado, 
op te halen bij de firma Houx Sport in Zutphen.


