G.K.V. Ons Clubje
Accommodatie
Ekersdijk 210
Enschede
Postadres

Bentstraat 49
7532 BA Enschede

Email
Website

secretariaat@gkv-onsclubje.nl
www.gkv-onsclubje.nl

Aanmeldingsformulier G.K.V. Ons Clubje Kangoeroe Klup
Hierbij verklaar ik dat mijn kind lid wordt van de Kangoeroe Klup van
G.K.V. Ons Clubje.
Vanaf datum:

__ - ___________ - 20__

Voorletters:____ Roepnaam:____________ Achternaam: ________________________ M/V
Geboortedatum: __ - __ - ____

: ___________ : _______________@_____________

Adres: _________________________ Woonplaats: _____________________

PC: ___ __

Hierbij verklaar ik dat ik wel/geen toestemming geef voor het plaatsen van foto’s van mijn
kind/mijzelf op de Website, Nieuwsbrief, Social media en alle overige officiële documenten
van G.K.V. Ons Clubje. (Als u geen toestemming geeft, dan ook een recente foto inleveren)
Lidmaatschap van de G.K.V. Ons Clubje Kangoeroe Klup is gratis tot 7 jaar en geeft uw kind de
mogelijkheid deel te nemen aan alle verenigingsactiviteiten.
G.K.V. Ons Clubje gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, deze zullen slechts gebruikt worden
voor de verenigingsadministratie en die van de K.N.K.V. (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond).
Regels m.b.t. privacy staan vermeldt op onze Website www.gkv-onsclubje.nl.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn leidend voor alle leden van G.K.V. Ons Clubje in dit
geval ook voor de leden van de Kangoeroe Klup.
G.K.V. Ons Clubje toetst het kader dat zich bezighoudt met onze jeugd op goed gedrag (VOG).
Voor het draaiende houden van onze vereniging zullen wij u na onderling overleg vragen en
inplannen voor vrijwilligers werk binnen de vereniging. Wij gaan ervan uit dat u daarmee instemt.

Mocht uw kind na de Kangoeroe Klup lid willen blijven van G.K.V. Ons Clubje, kunt u een
aanmeldingsformulier invullen. Deze kunt u downloaden van de Website of via de trainer/coach van
uw kind opvragen.
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Informatie G.K.V. Ons Clubje voor ouders nieuwe jeugdleden.
Algemeen
Nieuwe jeugd leden, en hun ouders, van harte welkom bij G.K.V. Ons Clubje. Wij hopen dat jullie je thuis zullen voelen bij
onze vereniging. Door middel van deze informatie willen wij jullie een indruk geven van wat G.K.V. Ons Clubje voor
jeugdleden en hun ouders kan betekenen. Wanneer uw kind komt korfballen bij G.K.V. Ons Clubje, betekent dit
automatisch dat er rondom uw kind een grote groep mensen actief is om ervoor te zorgen dat uw kind 1 of 2 keer in de
week kan trainen en in het weekeinde een wedstrijd kan spelen.
G.K.V. Ons Clubje heeft enkele jaren geleden een jeugdbeleid opgesteld dat als hoofddoel heeft om ieder kind in de
gelegenheid te stellen het korfbalspel zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. Om dit alles mogelijk te maken zijn
wekelijks veel mensen actief om o.a. training te geven, trainers op te leiden, nieuwe jeugdleden te werven, spelmateriaal te
verzorgen, etc. Op die manier proberen wij ieder jeugdlid zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden om in sportief opzicht
zichzelf te ontwikkelen. Uiteraard hopen wij u als ouders regelmatig langs de zijlijn te zien om uw kind en de rest van het
team aan te moedigen.
Over korfbal
Korfbal is een balspel dat gespeeld wordt met twee teams van elk vier ‘dames’ en vier ‘heren’, die verdeeld zijn over twee
vakken met in elk vak een paal met een korf zonder bodem. Dat is de algemene regel en daarop zijn vele uitzonderingen!
De paal is lager bij de jeugd, het veld is kleiner bij de jeugd, het veld buiten is groter dan in de zaal en de balgrote is
aangepast.
Vijf kenmerken maken korfbal uniek:
1. Gemengde sport. Jongens en meisjes sporten vanaf jonge leeftijd met elkaar.
2. Team spel (onmogelijk om zonder hulp van medespelers tot scoren te komen)
3. Ruimte voor het individu (veel ruimte voor individuele acties)
4. Veelzijdigheid (er is specifieke taakverdeling in aanvallers en verdedigers)
5. Allround sport (lenigheid, kracht, snelheid en uithoudingsvermogen spelen allemaal een even belangrijke rol)
2. Leeftijd en teams
Bij de teamindeling wordt als eerste uitgegaan van de leeftijd van de kinderen. Bepalend voor de indeling is de leeftijd op 1
oktober van het betreffende seizoen (zie schema).
Categorie
Leeftijd
F-pupillen
5 – 7 jaar
E-pupillen
8 – 9 jaar
D-pupillen
10 – 11 jaar
C-aspiranten
12 – 13 jaar
B-aspiranten
14 – 15 jaar
A-junioren
15 – 18 jaar
Senioren
19 en ouder
3. Training
Voor het overzicht van de trainingstijden verwijzen wij u naar www.gkv-onsclubje.nl/teams/trainingstijden/trainingstijden
op onze Website. M.b.t. de trainingen, wordt er van hem of haar verwacht dat hij of zij aanwezig is en afbelt als men niet
aanwezig kan zijn. In het zaalseizoen trainen wij in sporthal “De Brug” en sporthal “De Esch-Marke”. In het veldseizoen
vinden alle trainingen plaats op het veld van G.K.V. Ons Clubje.
Let goed op, want:
• De training gaat altijd door (ook als het regent), tenzij de begeleider anders besluit.
• Zorg in het veldseizoen dat uw kind altijd droge kleding bij zich heeft, voor na de training.
• Zorg ervoor dat uw kind een handdoek etc. bij zich heeft, voor een lekkere warme douche na de training.
4. Competitie
Korfbal kent elk jaar twee competities: De zaalcompetitie loopt van half november tot april.
De veldcompetitie is in tweeën gesplitst. In september start de eerste helft en loopt door tot in november. Vanaf april
wordt de tweede helft van de veldcompetitie gespeeld.
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5. Wedstrijden
Ieder weekend wordt een wedstrijd gespeeld en word verwacht dat de speler aanwezig is. De thuiswedstrijden worden gespeeld op
het eigen veld, de uitwedstrijden worden gespeeld op het veld van de tegenstander. Als je niet beschikbaar bent moet je je afmeldt
bij de begeleiding van jouw team. Competitie schema’s zijn te vinden via www.gkv-onsclubje.nl\competitie\.
6. Kleedkamers en kantine
De kantine is ook de plek waar wij tegenstanders ontvangen en kan dus beschouwd worden als het visitekaartje van de
vereniging. Met elkaar houden we de kantine schoon en netjes.
7. Rookverbod
In de kantine geldt een algemeen rookverbod. Daarnaast heeft het onze voorkeur dat er op de velden en overige gebouwen
tijdens wedstrijden en trainingen niet wordt gerookt.
8. Vervoer
Uw hulp bij het vervoer van de kinderen naar de wedstrijden is onmisbaar. Zonder vervoer, geen uitwedstrijd! De namen
van de ouders die een uitwedstrijd moeten rijden, vindt u op de wedstrijdwijzer die aan het begin van de competitie wordt
uitgedeeld en kunt u vinden op het informatiebord in de kantine. Om de beurt worden ouders (die over een auto
beschikken) ingedeeld, zodat iedereen per seizoen enkele malen aan de beurt komt.
9. Trainer en coach
Elke jeugdploeg beschikt over een trainer/coach, in vele gevallen zijn dit er zelfs twee. Deze trainers worden vanuit de JTC
begeleid en opgeleid. Omdat trainen en coachen veel tijd in beslag neemt (twee avonden in de week en een dagdeel in het
weekeinde) zult u begrijpen dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe trainers en coaches.
10. Vertrek uitwedstrijden
Bij uitwedstrijden is het belangrijk dat een team op tijd verzamelt en vertrekt. Op de Wedstrijdwijzer wordt daarom altijd
een tijdstip genoemd om te verzamelen en te vertrekken.
De vaste plek waar verzameld en vertrokken wordt is op het veld van G.K.V. Ons Clubje.
11. Kleding
- Voetbalschoenen voor de veldcompetitie en sportschoenen voor de zaalcompetitie
- Zwarte sportsokken
- Zwarte sportbroek of rokje
- Wit shirt (wordt door G.K.V. Ons Clubje beschikbaar gesteld)
- Warming-up sweater (wordt door G.K.V. Ons Clubje beschikbaar gesteld)
12. Vrijwilligers en ouders
Het bestuur en haar commissie bestaat volledig uit vrijwilligers die samen met vele anderen zorgen dat alle leden van G.K.V.
Ons Clubje week in en week uit, hun sport kunnen beoefenen. Vrijwilligers zijn dan ook onmisbaar voor G.K.V. Ons Clubje
en is het voor het continueren van onze activiteiten van het grootste belang, dat wij een beroep kunnen doen op de
bereidheid tot inzet van ouders. Wij hopen dat er bij u een goed gevoel is ontstaan, dat ertoe mag leiden dat u zich opgeeft
voor een actieve rol binnen de vereniging. Dit alles in het belang van uw kind, van uzelf en die van G.K.V. Ons Clubje.
13. Het Jeugdkamp
Eén keer per jaar heeft ieder jeugdlid de gelegenheid om een weekend mee te gaan op het G.K.V. Ons Clubje jeugdkamp. Ook
worden er het hele seizoen door ook nog andere leuke activiteiten ontplooid.
14. Lidmaatschap en contributie
De contributie gegevens zijn te vinden op onze Website http://www.gkv-onsclubje.nl/club-info/contributie.
15. Privacy statement (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG)
Het privacy statement van G.K.V. Ons Clubje is te vinden op onze Website http://www.gkv-onsclubje.nl/clubinfo/richtlijnen-gkv-ons-clubje/privacystatement.
16. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
G.K.V. Ons Clubje heeft van onze begeleiders, trainers en coaches een bewijs van “goed” gedrag opgevraagd en gekregen.
Informatie over de VOG kunt u vinden op onze Website http://www.gkv-onsclubje.nl/club-info/richtlijnen-gkv-onsclubje/gedragsregels-gkv-ons-clubje.
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