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Welkom bij VEO Korfbal
Beste VEO-lid,
Wat fijn dat je lid bent geworden van VEO Korfbal! Je bent van harte welkom bij onze vereniging. Om je zo
makkelijk mogelijk wegwijs te maken binnen de vereniging hebben we een aantal praktische zaken op een rijtje
gezet voor je. Mocht je nog vragen hebben, laat het dan gerust even weten.
VEO vindt het belangrijk dat alle leden het naar hun zin blijven hebben. Dit realiseren we met RESPECT.
Regels
Emotie
Sportiviteit
Plezier
Enthousiasme
CKV VEO
Tolerantie
Alle nieuwe termen en begrippen leer je snel via het VEO ABC op de website. Hier staan ook de officiële
clubregels. Dit kun je vinden onder het kopje “Over VEO”. VEO is een vereniging met leden die allemaal net zo
begonnen zijn als jij nu. Je bent dus geen klant van de vereniging, maar je hoort er echt bij, net als alle andere
leden.
Actuele informatie
Vrijwel alle informatie die je nodig hebt, staat op de website. We raden je aan om hier minstens twee keer per
week even te kijken voor nieuwe informatie over wedstrijden, toernooien, trainingen, feesten en evenementen.
Op www.veokorfbal.nl staat boven in beeld de algemene informatie over de vereniging. Belangrijk is onder
andere het huishoudelijk reglement en de Voel-je-Veilig-bij-VEO regeling. Houd ook de evenementen planning
goed in de gaten, want daar wil je zeker niks van missen.

Daaronder staat de team informatie over trainingen en wedstrijden.

Voor iedere categorie kun je hier de contactpersonen, trainingsroosters en het wedstrijd- en vervoerschema
vinden. Kijk hier regelmatig om te zien of je wellicht moet invallen bij een ander team. Hier staan altijd de
wedstrijden voor de komende twee weken weergegeven. Op deze plek staat ook de link naar het seizoensschema,
handig voor de vakantieplanning. Houd er rekening mee dat er tussen zaal en veld gewisseld wordt met de
seizoenen en dat daarmee ook het trainingsrooster wisselt.

Pagina 1 van 3

VEO KORFBAL

KNKV App
Naast de website is de gratis KNKV Sportlink App onmisbaar. Je kunt inloggen in
de App met het e-mail adres dat je aan VEO doorgegeven hebt. Het wachtwoord
mag je de eerste keer zelf bedenken. In de app staat je teamindeling, alle
wedstrijden, de locaties en de standen. Ook worden er belangrijke berichten vanuit
VEO geplaatst.
Waar de website algemene informatie voor alle leden te bieden heeft en je je weg moet zoeken, is de App echt op
jou gericht. Ouders van jeugdleden kunnen voor alle kinderen makkelijk zien waar de volgende wedstrijd is, hoe
goed de tegenstander eigenlijk is en waar je moet zijn. Je kunt zelf instellen welke gegevens anderen van je
mogen zien. De “KNKV Korfbal Wedstrijdzaken App” is te vinden in de Appstore.
Teamindeling
De teams worden één keer per jaar ingedeeld vóór de start van het seizoen, direct na de zomervakantie. Deze
indeling is altijd afhankelijk van een heleboel factoren. De TC (Technische Commissie) deelt de spelers in waar
ze het beste tot hun recht komen in de vereniging. We vragen je om deze indeling te respecteren.
Heel af en toe worden de teams voor een nieuw zaal- of veldseizoen nogmaals ingedeeld, dit gebeurt bijvoorbeeld
als er veel nieuwe leden instromen en daarmee de teams te groot worden.
Leeftijdscategorie
Kangoeroes 4- jaar | Pupillen 6/7-11 jaar | Aspiranten 11-15 jaar | Junioren 15-18 jaar | Senioren 19 jaar en ouder.
Op tijd komen
Korfbal is een teamsport, op tijd komen is dus belangrijk. Zorg dat je een kwartier voor de training aanwezig bent
om het veld op te bouwen en houd rekening met tijd om op te ruimen na afloop. Kan je een keer niet komen
trainen, meld dit dan tijdig bij de coach via de groepsapp.
Wedstrijden
Het team rekent op je, zorg dus dat je er altijd bent. Mocht je echt een keer niet kunnen, laat dit dan tijdig weten,
maar uiterlijk op woensdagavond 18 uur voor dat weekeind. Het wedstrijdsecretariaat regelt dan een vervanger
die een keertje jouw plek overneemt. Het kan dus ook zijn dat jij gevraagd wordt een keer in te vallen. Afmelden
graag bij het wedstrijdsecretariaat via WhatsApp op het nummer dat te vinden is op de website.
Het verzameltijdstip staat op de website. Bij thuiswedstrijden bouwen we met het team het veld op en ruimen we
het ook weer samen op. Voor jeugdteams helpen de ouders ook mee. De tegenstander is bij ons te gast en wil ook
vooraf even kunnen inschieten. Vanzelfsprekend regelt het thuisteam onderling drinken voor de gasten en de
scheidsrechter vlak voor de rust. Wedstrijden zijn altijd op zaterdag, we spelen nooit op zondag. Bij
uitwedstrijden verzamelen we ruim op tijd op een centrale plek. We rijden met het team en coaches naar de
uitwedstrijd.
Het vervoerschema staat bij op de website en je ontvangt als ouder altijd een e-mail, al kan het bij oudere
jeugdleden zijn dat zijzelf de e-mail ontvangen. Kijk als ouder van jeugdleden dus zelf ook regelmatig op de
website, bij iedere wedstrijd staat de rijbeurt aangegeven. Onderling ruilen is prima, maar dit wordt op de site niet
weergegeven.
Veldseizoen:
Zaalseizoen:

Verzamelen bij het clubhuis bij het veld.
Verzamelen bij sporthal Essesteyn in Voorburg.

Aanmoedigen
Enthousiasme en ambitie worden uiteraard gewaardeerd, maar respect voor de scheidsrechter en de tegenstander
staan voorop bij VEO. Korfbal is een teamsport, dus complimenten en aanmoedigingen zijn altijd bedoeld voor
het hele team. Moedig dus gerust het team aan, maar blijf netjes en positief. Je vertegenwoordigt tenslotte de hele
vereniging en onze reputatie.
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Coaches
De jeugdteams worden gecoacht door een duo van ervaren (jeugd)spelers. In principe zijn ze altijd aanwezig bij
trainingen en wedstrijden, in een uitzonderlijk geval regelt de coach een invaller als de coach zelf een wedstrijd
heeft.
Jeugd / feestavonden
Dit is een regelmatig hoogtepunt binnen de vereniging. Meestal is iedereen er bij, zorg dus dat je niet ontbreekt.
Het helpt enorm bij het teamgevoel en de gezellige sfeer binnen de vereniging. Je hoort er tenslotte ook bij.
Toernooi
Met Hemelvaart organiseert VEO jaarlijks een groot toernooi. Naast de gezelligheid gebruiken we dit om met de
teamindeling te experimenteren. Net als bij gewone wedstrijden gaat iedereen er vanuit dat je er bij bent, houd
daar dus rekening mee met je plannen. Mocht je echt niet kunnen, dan kun je je bij het wedstrijdsecretariaat
afmelden. Daarnaast zijn er nog diverse andere toernooien, je hoort van je coach of jouw team mee doet.
Clubkleding
VEO is enorm trots op de unieke uitstraling van ons tenue. Het frisse blauw-wit staat al generaties symbool voor
onze vereniging. De kledinglijn is zorgvuldig ontworpen en draagt bij aan ons verenigingsgevoel. Tijdens
wedstrijden is het dragen van het blauw-witte VEO shirt met bijpassend zwart VEO-rokje of -broekje samen met
zwarte sokken verplicht. De gehele outfit is online te koop in onze webshop. Jeugdleden kunnen soms
tweedehands iets overnemen van oudere jeugdleden. Een oranje VEO trainingsshirt of VEO trainingspak draagt
bij aan de uitstraling, maar is niet verplicht. Houd rekening met goed passende zaal- en veldschoenen. Op de
website bij “Over VEO” staat meer informatie over onze kleding en hoe je die kunt bestellen (via
http://veokorfbal.muta.nl/).
Vrijwilligerstaken
De vereniging draait vrijwel geheel op de inzet van leden die vrijwillig een rol binnen de vereniging invullen.
Door zelf ook actief een bijdrage te leveren, raak je meer betrokken bij de vereniging. Dat geldt overigens ook
nadrukkelijk voor ouders van jeugdleden. Ook hun hulp hebben we nodig om een bloeiende vereniging te kunnen
blijven. Vraag gerust waar je kunt ondersteunen en geef aan waar jij goed in bent. Om een voorzetje te geven,
wordt ieder team op toerbeurt gevraagd de bardienst te vervullen. Het rooster staat op de website. Hiermee maak
je vanzelf kennis met iedereen.
Het Eerste Team van VEO
Ons vlaggenschip trekt ieder weekend veel bezoekers. Je bent van harte welkom bij alle wedstrijden. Na afloop
van de thuiswedstrijden op het veld wordt er altijd afgesloten met een goede maaltijd. Schuif gerust aan en leer de
andere leden kennen.
Nogmaals, van harte welkom bij VEO Korfbal!

Het bestuur van VEO
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