
       
 
 
 
 
  
 

 

Introductiebrief  
 
Welkom bij de korfbalvereniging Flamingo’s. Wij vinden het fijn dat je besloten hebt lid te worden 
van onze vereniging. Om geen misverstanden te krijgen, hebben wij punten die van belang zijn op 
papier gezet.  
 

 Onze vereniging kent senioren-, junioren- en aspirantenachttallen en pupillen acht- en 
viertallen en een welpenafdeling. Je leeftijd bepaalt de contributie die je betaalt. De JBG 
(JeugdBegeleidingsGroep) of de TC (Technische Commissie) bepaalt het team waarin je 
speelt. Dit kan afwijken van het team waarin je volgens je leeftijd zou kunnen spelen. De 
leeftijdsgrenzen en contributie per maand zijn als volgt:   
Welp  :  jonger dan 6 jaar     €   3,50 
Pupil  : 6 tot en met 11 jaar    € 10,50 
Aspirant  : 12 tot en met 15 jaar   € 13,50 
Junior  : 16 tot en met 18 jaar   € 17,00  
Senior  : 19 jaar en ouder    € 20,50 
G-korfbal  : Leeftijdsgebonden tot een max. van  € 17,00 
Overige leden :       €   4,50 

 

 De peildatum is 1 januari. De leeftijd die je op deze datum hebt, geeft aan in welke 
leeftijdscategorie je komt. De contributie wordt automatisch per maand door de vereniging 
geïncasseerd. Indien meerdere personen uit één gezin lid zijn van onze vereniging is een 
reductieregeling van toepassing. De penningmeester kan je hier meer over vertellen. Tevens is 
er een regeling voor langdurig geblesseerden en zwangerschap. Informatie hierover kun je bij 
het bestuur inwinnen. 

 
 Om je als lid in te kunnen schrijven, hebben we, naast het inschrijfformulier en het 

machtigingsformulier, een digitale pasfoto nodig (waarop je gezicht goed te onderscheiden is). 
Deze graag zo spoedig mogelijk mailen naar ledenadministratie@kvflamingos.nl.  

 

 Alle leden krijgen een trainingsprogramma en een wedstrijdprogramma met rijschema. Deze 
worden verspreid door de coach en gepubliceerd op onze website www.kvflamingos.nl.  

 

 Soms bestaat een ploeg uit meer spelers/speelsters dan nodig is voor een wedstrijd; dat 
betekent dat er gewisseld moet worden. De trainer/coach van de ploeg beslist daarover. De 
coach geeft van tevoren aan wie er moet spelen. In principe ben je bij elke wedstrijd aanwezig. 
Voor het vervoer naar uitwedstrijden vragen wij de hulp van de ouders. Het vertrekpunt voor 
uitwedstrijden is altijd sporthal ‘De Houtmoune’.  

 

 Tijdens de veldcompetitie (van half augustus t/m half november en van april t/m mei) worden 
de thuiswedstrijden gespeeld op sportpark ‘De Swadde’. Vanaf half november t/m maart vinden 
de thuiswedstrijden in sporthal ‘De Houtmoune’ plaats.  

 

 De vereniging zorgt voor een gesponsord wedstrijdtenue: geel shirt met rood broekje of rokje. 
Zelf moet je voor passende noppenschoenen (veld) of sportschoenen (zaal) en sokken zorgen, 
evenals voor trainingskleren. Ook is het verstandig voor jeugdteams tot en met de B-aspiranten 
om een trainingspak aan te schaffen, voor gebruik tijdens de korfbalwedstrijden. De vereniging 
kan een geringe bijdrage vragen voor gebruik van de kleding. 
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 Zonder vrijwilligers zou k.v. Flamingo’s niet kunnen bestaan! Gelukkig zijn veel vrijwilligers 
bereid om zich voor de club in te zetten. Om alle werkzaamheden niet op een paar mensen 
neer te laten komen, hebben we de volgende afspraken gemaakt.  
Van spelende leden (vanaf de junioren) wordt standaard een aantal activiteiten verwacht: het 
rijden naar wedstrijden, het wassen van kleding na een wedstrijd en schoonmaak- 
werkzaamheden verrichten op de veldaccommodatie. 
Voor onze jeugdleden (tot en met de B-aspiranten) geldt dat wij verwachten dat de ouders 
bovenstaande activiteiten uitvoeren.  
Iemand die al een vrijwilligersfunctie bekleedt, wordt vrijgesteld van deze schoonmaak- 
werkzaamheden. Onder vrijwilligersfuncties worden werkzaamheden verstaan die met een 
zekere regelmaat gedurende een seizoen uitgevoerd moeten worden en die aangestuurd 
worden vanuit een commissie of de taak zijn van een commissie. 
 

 De komende jaren willen wij ons vrijwilligersbeleid graag verder vorm geven door een bestand 
aan te leggen met de kennis en kwaliteiten van al onze leden en de ouders van jeugdleden. 
Om aan onze informatie te komen, laten we ieder (ouder van) lid een enquête invullen. Tot en 
met de B-aspiranten vragen wij de informatie van de ouders, vanaf de junioren richten wij ons 
tot de spelers zelf. De informatie wordt alleen gebruikt om te weten te komen wie bereid en in 
staat is om iets voor de vereniging te doen. Wij geven geen gegevens aan anderen door. Het is 
vanzelfsprekend niet verplicht om antwoord op alle vragen te geven. De enquête zal spoedig 
via e-mail en anders per brief worden verzonden. We hopen van harte dat de enquête zo 
volledig mogelijk wordt ingevuld. 

 

 Flamingo’s heeft een eigen website: www.kvflamingos.nl. Ook hier staat erg veel informatie op 
over de vereniging. Daarnaast is de vereniging actief op social media, zoals Facebook en 
Twitter. Daarbij maken we foto’s en video’s om te laten zien hoe leuk het bij onze club is. 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Toch vinden we het belangrijk om 
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van jou of van je kind(eren). Het 
is goed mogelijk dat je niet wilt dat foto’s van jou/je kind op internet verschijnen. Op het 
inschrijfformulier kun je aangeven of je wel of niet toestemming geeft. 

 

 Het lidmaatschap van de k.v. Flamingo’s geldt van het moment van aanmelding tot en met de 
30ste juni daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. De opzegtermijn 
bedraagt 12 weken. 
Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 april van het lopende seizoen schriftelijk 
te worden gemeld bij de secretaris van de vereniging.  
Het lidmaatschap eindigt dan op 30 juni daaropvolgend. Bij tussentijds opzeggen is men 
verplicht de contributie tot en met 30 juni te betalen. Ook als men te laat opzegt (dus na 1 
april), is men de contributie voor het gehele daaropvolgende seizoen verschuldigd. Dit is 
ingesteld omdat wij dan ook een heel seizoen aan het KNKV een bijdrage moeten betalen. In 
bijzondere gevallen kan het bestuur afwijkend beslissen.  

 

Wij wensen je een plezierige tijd bij korfbalvereniging Flamingo’s! 
 
 
 
Informatie over senioren en junioren:  
Wedstrijdsecretariaat - Geertina Leijendekker, tel. 0511 451873  
 

Informatie over welpen, pupillen en aspiranten:  
Jeugdwedstrijdsecretariaat - Jelle Slofstra, tel. 06 53238198 
 
Verenigingssecretaris: 
Antoinette Tabak – 06 30770356 


