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Voorwoord 
 

In dit bewaar-boekje staat informatie over onze club. Hiermee willen we u laten zien hoe een 

en ander binnen onze vereniging is geregeld. 

 

Alle informatie in dit boekje is zo actueel mogelijk, maar tijdens het seizoen zullen er zeker 

wel enkele veranderingen plaatsvinden. Het is dus belangrijk om de berichtgeving op onze 

website www.hkchengelo.nl te lezen. Tevens zullen de trainers en coaches de spelers en 

speelsters in een team van de wijzigingen op de hoogte brengen. 

 

Wij willen op deze plaats de senioren, junioren en de ouders van jeugdspelers vragen een 

actieve bijdrage te leveren aan activiteiten binnen onze vereniging.  

Voor het vervoer van onze teams naar uitwedstrijden, voor een kantinedienst en het ophalen 

van oud papier is nadrukkelijk medewerking nodig van ouders. Wij hopen dan ook dat ouders 

positief reageren als ze gevraagd worden. 

 

Wij wensen je heel veel korfbal-plezier bij H.K.C.! 

  

http://www.hkchengelo.nl/
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Korfbal. 
 

Hieronder staan in het kort de hoofdlijnen die behoren tot onze korfbalsport.  

 

Korfbal werd in 1902 door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen gestart. Sinds die 

tijd heeft de sport zich ontwikkeld tot een moderne sport, die de volgende kenmerken heeft: 

 korfbal is een teamsport;  

 korfbal is een gemengde sport, mannen en vrouwen spelen samen in één team onder 

volstrekt gelijke condities;  

 korfbal is een niet-agressieve sport;  

 korfbal is een veelzijdige sport, die je conditie bevordert;  

 korfbal wordt het hele jaar beoefend, ‘s zomers op het veld en ‘s winters in de zaal;  

 korfbal wordt op alle niveaus gespeeld, met verschillende motieven: prestatie, 

gezondheid en gezelligheid.  

 

Korfbal is-na voetbal, volleybal en hockey - de vierde teamsport in Nederland. Er zijn bijna 

90.000 korfballers, waarvan ruim 40.000 jeugdleden (jonger dan 19 jaar).  

Maar korfbal wordt niet alleen in Nederland beoefend. In meer dan 59 andere landen over  

de hele wereld wordt gekorfbald. 
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Het lidmaatschap. 
 

Aanmeldingsformulier 

Aanmelden van nieuwe leden kan via Yvette Santen (leden ouder dan 18 jaar) en Saskia en 

Marco Jongsma (leden jonger dan 18 jaar). Zij vullen samen met u een aanmeldingsformulier 

in.  

 

Bij aanmelding tijdens het seizoen kan het enige tijd duren dat u of uw zoon/dochter aan 

wedstrijden deel kan nemen. Het deelnemen aan de training kan natuurlijk altijd. 

 

Mutaties en opzegging lidmaatschap 

Indien er wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot naam, adres, e-mailadres en IBAN 

nummer, dan dient u daar een melding van te maken bij onze ledenadministratie.  

Bij beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributieverplichting tot het einde van het 

seizoen bestaan. Dus tot en met 30 juni. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per mail  

beëindigd worden bij de ledenadministratie. 

 

Seizoensduur 

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De korfbalactiviteiten (trainingen en 

wedstrijden) concentreren zich in de periode van half augustus tot en met half juni. In de 

periode ertussen hebben wij en de velden rust. 

 

Contributie 

De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Inning 

geschiedt door automatische afschrijving van uw IBAN rekening per maand. Voor de 

contributiebetaling maakt H.K.C. gebruik van een machtiging die u aan de vereniging 

verleent. Deze machtiging geeft u als u het aanmeldingsformulier invult. 
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Lekker korfballen. 
 

Alle korfballeden worden ingedeeld naar leeftijd. De peildatum voor de indeling is 1 oktober. 

Dit wordt per seizoen 2017/2018 ingesteld op 1 januari. Wordt een speler vóór 1 oktober 

bijvoorbeeld 14 jaren jong, dan wordt hij komend seizoen in de B-groep ingedeeld. Wordt 

een speler op of ná 1 oktober 14, dan speelt hij het seizoen in de C-groep.  

Groep     Leeftijd 

Kangoeroe klup     4 -   6 jaar  

F-groep      6 -   7 jaar 

E-groep      7 -   9 jaar 

D-groep      9 - 11 jaar 

C-groep    11 - 13 jaar 

B-groep    13 - 15 jaar 

A-groep    15 - 18 jaar 

Senioren   18 jaar en ouder 

 

Competitie 

De senioren- en A t/m F-teams nemen deel aan de competitie van de K.N.K.V district Oost. 

De kangoeroe klup speelt nog geen competitie. Op het veld en in de zaal worden twee, soms 

zelfs drie verschillende competities gespeeld. Van eind augustus tot en met eind oktober 

spelen we op het kunstgrasveld. Dan gaan we tot en met eind maart in de zaal korfballen. 

Vanaf april tot en met half juni spelen we wederom op het kunstgrasveld. 

 

Berichtgeving wedstrijden 

Op de website staat de berichtgeving over de te spelen wedstrijden. Het vervoer naar 

uitwedstrijden is in principe per auto. We vertrekken vanaf ons clubhuis. De vervoerslijsten 

worden aan het begin van het seizoen door de coach gemaakt en zal worden gemaild naar 

de spelers (of ouders).  

 

Afmelden wedstrijden 

Als u of uw zoon/dochter niet kan meespelen met een wedstrijd, moet dit zo vroeg mogelijk 

worden doorgegeven aan de coach. De telefoonnummers staan vermeld de website. Bij een 

tijdige afzegging kan er vervanging worden geregeld vanuit een andere team. U begrijpt dat 

het zeer ongewenst is als een speler zonder zich af te melden wegblijft. Het team wordt 

daardoor gedupeerd. Zeg daarom alleen af als er echt een goede reden voor is 

. 

Trainingen 

Elke groep heeft minstens één keer per week training. Sommige teams hebben twee keer in 

de week training. Over de deelname aan de trainingen geven de trainers en leiders 

aanwijzingen. De spelers dienen ongeveer een kwartier voor aanvang van de training op het 

sportveld/in de sporthal aanwezig te zijn.  

Als het weer zo slecht is dat er niet op het sportveld getraind kan worden, dan word je gebeld 

door je trainer. Als u of uw zoon/dochter een keer niet kan trainen, zeg dan even af bij de 

trainer, zodat de trainer weet op hoeveel spelers/speelsters hij/zij kan rekenen. 
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De trainingstijden staan aan het begin van het veld- en zaalseizoen vermeld op de website. 

De trainingstijden op het veld en in de zaal kunnen van elkaar verschillen. Dit heeft te maken 

met de zaaluren die wij als club krijgen toegewezen.  

 

Locatie 

De trainingen en thuiswedstrijden op het veld vinden plaats op het korfbalveld aan de 

Ruijsdaelstraat. De trainingen en thuiswedstrijden in de zaal in de O.S.G.-hal (Sloetsweg, 

ingang Tichelpad). Soms krijgen we voor de trainingen een andere ruimte toegewezen. Dit 

wordt vermeld op de website. 

 

Kleding 

Het schoeisel voor in de sporthal zijn zaalschoenen en op het kunstgrasveld schoenen die 

specifiek geschikt zijn voor kunstgras. 

 

Wedstrijdtenue 

Dames: rood shirt en een witte rok en heren:  rood shirt en een witte korte sportbroek. H.K.C. 

zorgt voor de wedstrijdshirts, die bij toerbeurt door de spelers/speelsters of hun ouders 

moeten worden gewassen. 

Zorg voor warme kleding bij het wissel zitten. 

 

Trainingstenue 

Trek gemakkelijk zittende sportkleding aan en bij koud weer in elk geval een trainingspak. 

 

Kapsel 

Spelers/speelsters met lang haar, moeten dit tijdens trainingen en wedstrijden vastgebonden 

hebben met een elastiekje, zodat er tijdens de wedstrijd geen last van hebben. 

 

Douchen 

Na de wedstrijd en training is het de bedoeling dat iedereen gaat douchen. 

Geef uw zoon/dochter daarom badslippers en een handdoek mee. 
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Andere belangrijke zaken. 
 

Informatievoorziening 

Het is belangrijk om onze leden en natuurlijk de familieleden op de hoogte te houden van de 

zaken die zich binnen onze korfbalvereniging afspelen.  

 

H.K.C. beschikt over een website:  www.hkchengelo.nl 

Naast het laatste nieuws, de kantinediensten, zaalwachten, vervoerslijsten, teamzaken, 

diverse wedstrijdverslagen, het competitieprogramma, staan elke zondagavond de uitslagen 

van de H.K.C.-teams al op de website. Daarnaast worden de foto’s van activiteiten op de 

website geplaatst.  

 

Elke maand ontvangt u per mail een nieuwsbrief met actuele informatie 

 

Vrijwilligers 

Een vereniging valt of staat bij haar vrijwilligers. Binnen H.K.C. dragen alle leden  

dan ook hun steentje bij om ervoor te zorgen dat u of uw kind een leuke tijd heeft. Dit doen 

zij overigens met veel plezier! Zoals vermeld, vragen wij van u en van ouders ook een 

minimale bijdrage in het draaien van een kantinedienst tijdens wedstrijden, het rijden naar 

uitwedstrijden en het ophalen van oud papier.  

 

Natuurlijk zijn er hiernaast nog tal van mogelijkheden om wat extra’s voor de vereniging te 

doen. Mocht u hiertoe bereid zijn dan horen wij dat graag! Hierbij kunt u denken aan het 

coachen van een jeugdteam, het fluiten van een wedstrijd, deelnemen in een commissie, 

schoonmaken van het clubhuis enzovoort. Mogelijk heeft u zelf ook goede ideeën over de 

manier waarop u zich kan inzetten voor H.K.C.. Wij gaan hierover graag met u in gesprek. 

Wanneer u zich hiertoe geroepen voelt kunt u zich wenden tot de trainer of coach van uw 

kind en deze zorgt ervoor dat er contact met u opgenomen wordt! 

 

Activiteiten 

Naast korfballen is er nog veel meer te doen bij onze vereniging. Gezelligheid staat hoog in 

het vaandel en daarom worden er veel activiteiten georganiseerd voor onze leden, met  

als hoogtepunten de familiedag en het jeugdkamp. Deze worden vroegtijdig vermeld op de 

website. Uw zoon/dochter wordt ook tijdens de training of wedstrijd op de hoogte gehouden 

van de komende activiteiten 

 

  

http://www.hkchengelo.nl/
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Handige adressen. 

 
 Voorzitter:   Henry Dwars  voorzitter@hkchengelo.nl  

tel. 074-2780142 

 

 Secretaris:   Chantal Dekrout secretaris@hkchengelo.nl      

tel. 074-2567779   

 

 Penningmeester:   Sabine Nieland penningmeester@hkchengelo.nl   

tel. 074-8526814 

 

 Ledenadministratie:  Martin Nijhuis  ledenadmin@hkchengelo.nl   

tel. 053-5725827   

 

 Wedstrijdsecretariaat: Saskia Jongsma wedstrijdsecretariaat@hkchengelo.nl 

Korfbal      tel. 074-8500725 / 06-10964438 

 

 

 Korfbal technische: Jolanda van Bruggen ktz@hkchengelo.nl 

zaken      tel. 074-2772491 

 

 

 Clubhuis   Marijke Brands clubhuis@hkchengelo.nl  

zaken      tel. 06-52342716 

 

 

 Exploitatie   Peter Fennema exploitatie@hkchengelo.nl  

zaken      tel. 06-26470231 

 

 

 Jeu de Boules   Betsie Weidgraaf janweidgraaf@kpnmail.nl 

Secretariaat     tel. 074-2423633 

 

 

 Jeu de Boules   Jan Delmte  delmte@home.nl 

Wedstrijdcommissaris    tel. 074-2501923 
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 Aanmelding leden. 

 

Voor leden ouder dan 18 jaar. 

Senioren:  Yvette Santen   seniorencommissie@hkchengelo.nl  

tel. 06 48538053 

 

 

Voor leden jonger dan 18 jaar. 

Jeugd:  Saskia en Marco Jongsma  saskiajongsma@home.nl  

tel. 074-8500725 / 06-10964438 

 

 

Kangoeroe:  Marjon Snellink 

 

 

 

 

 

 Clubhuis:    Sportpark ’t Wilbert. 

Ruijsdaelstraat 2  

7556 WT  Hengelo (Ov) 

www.hkchengelo.nl 
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