Beste allemaal,
Met ingang van dit seizoen ben ik jullie bestuurslid Technische Zaken (TZ). Het leek me leuk om
jullie hier nader over te informeren en ik heb dit gebundeld in deze – vooralsnog eenmalige nieuwsbrief. De items:
- Wie ben ik?
- Mijn bestuursportefeuille
- Ambities
- Keuzes maken
- Veilig sportklimaat
- Vacatures TZ
- Einde veldseizoen
- Indeling zaaltrainingen
Wie ben ik?
Voor onze vele nieuwe leden stel ik mij allereerst graag even voor. Ik ben Marita Verkaik, 36 jaar,
geboren en getogen in Oud-Beijerland. Toen ik bijna 7 was ben ik gaan korfballen, dus volgend jaar
ben ik alweer 30 jaar lid. De tijd vliegt! Mijn zussen (Leontien en Nelianne), mijn jongere zusje
(Nicolette, van haar heb ik de bestuursfunctie overgenomen) en mijn broertje (Pieter) hebben ooit
ook allemaal gekorfbald bij Korbatjo. Op dit moment ben ik nog de enige actieve speelster van de
familie en ik doe dit in het gezellige midweekteam.
14 jaar lang ben ik speelster en aanvoerster van Korbatjo 1 geweest. Met mijn ouders (Atty en
Mijndert) als vaste supporters. Ook doe ik al bijna 25 jaar allerlei vrijwilligerswerk voor de club. Ik
heb veel aan de vereniging te danken. Zelfs mijn eerste baan. Toen ik in 2005 afstudeerde voor de
studie Sport, Economie en Communicatie was er bij de stichting Rotterdam Sportsupport een
vacature voor korfbalverenigingsmanager. Van mijn hobby maakte ik mijn werk! Daarnaast heb ik
toen ook 5 jaar voor de korfbalbond gewerkt.
Inmiddels werk ik al jarenlang fulltime voor Rotterdam Sportsupport. Sinds eind 2012 ben ik
manager en sinds eind 2016 ook plaatsvervangend directeur. Wij mogen, vooral in opdracht van de
gemeente Rotterdam, de ruim 300 sportverenigingen in Rotterdam ondersteunen en allerlei
projecten ontwikkelen en uitvoeren die gericht zijn op het in beweging krijgen van Rotterdammers.
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Daarbij zetten we ook sport in als middel, bijvoorbeeld voor kinderen met overgewicht en chronisch
zieken om hun gezondheid te verbeteren en voor mensen met een beperking, werkzoekenden en
eenzame ouderen als opstap om (weer) mee te doen aan de maatschappij). Geweldig hoe de
gemeente Rotterdam al jarenlang de waarde ziet van sport(verenigingen) en daarin investeert.
Last but not least heb ik al 16 jaar verkering met Marcel. We zijn samenwonend, bewust kinderloos
(wel oom en tante van vele geweldige kids van broers, zussen en vrienden) en we genieten van het
leven!
Mijn bestuursportefeuille
Namens het bestuur ben ik het aanspreekpunt voor:
- TC Jeugd;
- TC Selectie (o.a. onze hoofdtrainer Paul Vink);
- Technische zaken overige seniorenteams (3, 4 en midweek);
- Commissie G-korfbal;
- Scheidsrechterszaken;
- Veilig sportklimaat.
Een flinke portefeuille! Toen ikstopte met korfballen in het 1e, nu ruim twee jaar geleden, leek het
mij leuk en een logische stap om met mijn korfbalkennis iets voor de club te gaan/blijven doen. In
mijn enthousiasme nam ik te veel uitvoerende taken op me en ik stond op het punt om hier keuzes
in te gaan maken toen de functie bestuurslid TZ vacant kwam. Dat leek dus weer een logische
volgende stap.
De eerste maanden waren vrij druk, maar dat kwam ook doordat ik nu nog in uitvoering actief ben.
Ik hoop en verwacht dat het straks beter in balans komt met mijn privé- en werkleven. Deels
betekent dit dat er nieuwe vrijwilligers nodig zijn, zie mijn oproep verderop in deze nieuwsbrief.
Ambities
De tijd vliegt! Gelukkig ben ik verkozen voor drie jaar, dus niet alles hoeft in één seizoen. Wat ik
persoonlijk graag als doelen zie voor mijzelf als bestuurslid TZ:
- Sportplezier voor alle leden;
- Een veilig sportklimaat. Implementatie van het vorig seizoen vastgestelde beleid;
- Nieuw technisch beleid met elkaar op- en vaststellen. Het technisch beleidsplan dateert uit
2013 en was opgesteld voor 5 jaar, dus herijking dit seizoen is wenselijk;
- Behouden van het hoge niveau van onze TC Jeugd. Wat een gedrevenheid, kennis en kunde!;
- Behouden van het grote aantal jongeren en selectiespelers die actief zijn als trainer/coach.
Heel bijzonder als je dit vergelijkt met andere verenigingen, we hebben een prachtige
clubcultuur;
- Korbatjo 3 en 4 die binnen de club volledig meetellen en -doen;
- Groei van het aantal seniorenleden, o.a. door behouden van junioren en oud-selectiespelers en
nieuw aanbod c.q. trainingsmogelijkheden voor ouders/verzorgers;
- Groei van het aantal Kangoeroe Klup-leden;
- Behouden van het G-korfbal en de grote hoeveelheid G-leden;
- Besluitvorming over wel/geen verdere integratie van (de organisatie van) het G-korfbal binnen
de vereniging – en zo wel, starten met de realisatie;
- Alle leden van de C en hoger - en ook zoveel mogelijk ouders – hebben/behalen het KNKVspelregelbewijs. In 2018/per 2019 alle seniorenleden, per september 2019 alle A’s en per
september 2020 ook alle C’s en B’s;
- Voortzetten van de verplichting om het diploma jeugdscheidsrechter te behalen in de A of
beginperiode van de senioren;
- Het oplossen van het scheidsrechtersprobleem: we moeten als vereniging ook
bondsscheidsrechters leveren die extern fluiten en dat doen we nu niet, waardoor we van het
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KNKV geldboetes krijgen, Korbatjo 2 elk seizoen punten in mindering krijgt en de bond ons voor
het 2e vaak geen scheidsrechter toewijst (met dank aan vooral Maurice en Luuk voor het fluiten
van die wedstrijden!);
Wedstrijdaanbod voor het midweekteam tijdens het zaalseizoen. Voor komend zaalseizoen was
er wel een mogelijkheid tot competitie maar met tegenstanders uit o.a. Eindhoven, Den Bosch
en Utrecht, waardoor het team er vanaf heeft gezien;
Het realiseren van kunstgras voor Korbatjo (er is nog hoop!);
Voldoende en goed korfbalmateriaal zowel op het veld als in de zalen;
Promotie van Korbatjo 1 naar de 2e klasse (dit seizoen) en handhaving in de 2e klasse (de twee
seizoenen daarna);
Een doorlopende lijn vanuit de junioren naar de senioren, goede communicatie hiertoe tussen
de TC’s. In het bijzonder het bij de selectie betrekken en extra aandacht voor individuele
ontwikkeling/groei van spelers en speelsters van A1.

Ik ben benieuwd of jullie dit ook als ambities zien voor Korbatjo en of jullie zaken missen. Ook ben
ik benieuwd wie er kunnen/willen bijdragen aan het realiseren van deze ambties, waarbij ik vooral
hoop op mensen die nu nog weinig of niks doen voor de club. Natuurlijk moet het allemaal nog
verder uitgewerkt worden en ik moet het (deels) nog in het bestuur en met de commissies
bespreken. Het begint bij dat we als club op één lijn zitten over wat belangrijk is. En dat we
allemaal bereid zijn om - in grote of kleine mate - bij te dragen aan het runnen van onze mooie
vereniging!
Ik weet nu nog niet hoe het vervolgproces en de planning om ambities vast te stellen en te
realiseren eruit gaan zien. Ik vind het in elk geval leuk om er met leden en ouders/ verzorgers over
te spreken, dus weet me te vinden als jij dat ook wilt en input of vragen hebt. Wordt vervolgd…
Keuzes maken
Er is geen actueel technisch beleid. Tegelijkertijd moeten we wel diverse keuzes maken. Gelukkig
hebben we zeer bekwame vrijwilligers in onze commissies en zie ik dat er volop getracht wordt aan
alle wensen en soms eisen van ouders/verzorgers en leden te voldoen.
Voorbeelden van keuzes:
Het wedstrijdsecretariaat moet wekelijks, om teams waar leden hebben afgezegd weer
compleet te krijgen om toch te kunnen spelen, keuzes maken voor invallers en reserves;
Eind vorig seizoen hebben we besloten om de A1 meer te gaan betrekken bij de selectie.
Korbatjo 3 en 4 trainen nu gezamenlijk en er zijn vervroegd jongeren doorgeschoven van A2
naar het 4e;
Er zijn na de zomer veel nieuwe jeugdleden bijgekomen waardoor E-teams nu opnieuw moeten
worden ingedeeld.
Vragen stellen over gemaakte keuzes is altijd mogelijk. Je zult veelal ervaren dat er een goede
onderbouwing is of je zet de ander ermee aan het denken. Toets je aannames, praat met in plaats
van over. We begrijpen dat niet altijd alle keuzes leiden tot ieders tevredenheid. Wat ik persoonlijk
niet begrijp is de negatieve manier waarop er soms gesproken wordt over en met onze vrijwilligers
die het korfballen mogelijk maken, zoals het wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters en de TC Jeugd.
Wees zuinig op hen!
Veilig sportklimaat
Gerelateerd aan technische zaken, is er wel actueel beleid voor een veilig sportklimaat. In het
eerste kwartaal van 2018 zijn gedragsregels opgesteld, die de basis vormen voor een veilig
sportklimaat op onze vereniging. In de ledenvergadering van 17 april 2018 zijn deze besproken en
vastgesteld.
3

Het beleid veilig sportklimaat en de gedragsregels willen we nu actief gaan uitdragen binnen de
vereniging en met elkaar moeten we gaan toezien op naleving en elkaar aanspreken wanneer nodig.
Om de regels zichtbaar te maken voor de leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers en overige
bezoekers, zouden we deze graag via borden zichtbaar maken. Mooi nieuws is dat we van de
gemeente Oud-Beijerland voor dit seizoen subsidie ontvangen om dit mede mogelijk te maken!
Voor de implementatie en uitvoering van het beleid veilig sportklimaat zijn naast de TC Jeugd (voor
het ondersteunen van trainers/coaches) ook andere vrijwilligers nodig: voor overkoepelende taken
en voor het ondersteunen van scheidsrechters. Wie kunnen/willen dit gaan oppakken voor Korbatjo?
Vacatures TZ
Per direct zijn we op zoek naar:
- Een geheel nieuwe bezetting voor de werkgroep Veilig sportklimaat, die de overkoepelende
taken oppakt (zoals het zichtbaar maken van het beleid en de regels en het regelen van VOG’s);
- Vrijwilliger(s) voor het coördineren van het opleiden van jeugdscheidsrechters en het
ondersteunen van scheidsrechters;
- Trainer(s) en/of coach(es) voor Korbatjo 3 en/of 4;
- (Assistent-)trainer Korbatjo 1 en 2 op maandagavond;
- (Assistent-)trainer(s) voor bij de G-trainingen;
- Vrijwilligers die Kangoeroe-ledenwervingsactiviteiten willen organiseren.
Heb je geen korfbaltechnische kennis? Dat is voor veel van de voorgaande vacatures geen probleem!
Daarnaast is er op andere plekken in de club nog hulp nodig, o.a. voor oud papier ophalen (dan ben
je slechts 4x per jaar aan de beurt) en heel belangrijk: we zoeken een nieuwe penningmeester (per
2019-2020, inwerken al per 2019). Heb je (mogelijk) interesse, dan hoor ik het graag! Je kunt ook
bij andere bestuursleden terecht hiervoor of (waar van toepassing) bij de betreffende commissies.
Einde veldseizoen
Ik kan me de gezellige openingsdag nog goed herinneren, maar nu zit de veldcompetitie er voor
sommige teams alweer op. C1 en A2 zijn kampioen geworden! B3 is nog in de race. Het 1e ook, die
competitie gaat echter na het zaalseizoen pas weer verder. A.s. zaterdag 20 oktober speelt
Korbatjo 1 de belangrijkste wedstrijd van dit veldseizoen: uit tegen ACKC (Almkerk) om 15.30 uur.
Ik kan er helaas niet bij zijn, jullie hopelijk wel?
Afgelopen week was het Week van de Scheidsrechter. Als bestuur hebben we alle scheidsrechters
van Korbatjo een kaartje gestuurd. Maar veel gaver is dat de teams aandacht hebben besteed
hieraan en de scheidsrechters bij de wedstrijden in het zonnetje zijn gezet. Op de Facebook-pagina
van Korbatjo vind je een leuke fotoreportage.
Voor sommige teams is de veldcompetitie al afgelopen, voor andere teams volgen nog één of enkele
wedstrijden. Succes en veel plezier nog met de laatste veldwedstrijden!
Indeling zaaltrainingen
Over de planning van de laatste veldtrainingen en (voor sommige teams) oefenwedstrijden in de
zaal is/wordt door de betreffende commissies of mij gecommuniceerd. Bij vragen weten jullie ons
te vinden. De zaalcompetitie start op zaterdag 24 november, het programma hiervoor is pas eind
oktober/begin november bekend. De eerste zaaltrainingen zijn op maandag 5 november.
Dan resteert nog de indeling van de trainingen dit zaalseizoen:
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Hoeksch Lyceum

Ma.

19.00-20.00
20.00-21.00

C2
A2

Aksent Barendrecht

Ma.

21.30-22.30

1 en 2

De Boogerd

Ma.

18.00-19.00

G

Woe.

18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.15

D2 en E1
A1 en C1
3 en 4
1 en 2
Grote zaal:

Kleine zaal:

Ma.

18.30-19.30

E4 en E6

E2

Woe.

18.00-19.00
19.00-20.00

D1 en F1
B1

F2

Do.

18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00

E3 en E5
B3
B2

X (niet beschikbaar)
X (niet beschikbaar)
X (niet beschikbaar)

De Willem

Alvast een fijn zaalseizoen toegewenst!
Tot ziens en groeten, Marita (06-41586620)

5

