Beste jeugdleden, junioren, ouders/verzorgers, jeugdtrainers en overige Korbatjo’ers,
Bij dezen weer een nieuwsbrief van de TC Jeugd, met vooral korte terugblikken en de planning:
Veilig sportklimaat
Op donderdagavond 8 maart heeft een afvaardiging van de TC Jeugd deelgenomen aan de
verenigingsbijeenkomst waarin de basis is gelegd voor gedragsregels. Wij vinden dit belangrijk, want
als voor iedereen duidelijk is wat gewenst gedrag is op onze vereniging, kunnen we elkaar indien
nodig ook aanspreken. Bijvoorbeeld de gedragsregel “Wij moedigen elkaar aan maar laten alleen de
coaches aanwijzingen geven aan het team” spreekt ons erg aan.
Hopelijk zien we jullie bij de ledenvergadering op a.s. dinsdag 17 april?
Trainersbijeenkomst
Op dinsdagavond 13 maart was er een interactieve trainersbijeenkomst voor de trainers van de A-, Ben C-teams, waarbij diverse kennis en ervaringen met elkaar zijn gedeeld. Ook de trainers/coaches
van deze teams zijn gevraagd de veilig sportklimaat-gedragscode te ondertekenen.
De Korbatjo Games
Op zaterdag 24 maart waren De Korbatjo Games. Het was een hele leuke, geslaagde ochtend, mede
dankzij de hulp van de A’s en de Kantine Commissie 😊.

Trainingen meivakantie en Hemelvaartsdag
In de meivakantie zijn er op de dinsdagavonden 24 april en 1 mei geen trainingen voor de jeugd. Op
de donderdagen 26 april en 3 mei wel.
Op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei zijn er geen trainingen voor de jeugd. De F’s trainen die week
eenmalig op dinsdag 8 mei.
Korfbalstars meiclinics
Van 30 april tot en met 4 mei organiseert Korfbalstars op vijf verschillende locaties in Nederland,
waaronder De Lier en Papendrecht, clinics “samenspel” voor spelers en speelsters van de E/D (van
10.00-12.00 uur) en C/B (van 13.00-15.00 uur). De kosten zijn € 25,- per persoon (inclusief t-shirt).
Zie www.korfbalstars.nl/evenementen/meiclinics voor meer informatie. Let op: dit is geen activiteit
die georganiseerd wordt vanuit Korbatjo, eventuele deelname is dus op eigen gelegenheid.
Toernooi Kesteren
Op zaterdag 9 juni nemen we met Korbatjo, net als vorig jaar, deel aan het toernooi in Kesteren. Dit
geldt voor alle jeugdteams (F t/m A). En dus ook voor de coaches. Voor de senioren kunnen we ook
teams inschrijven. Verzamelen rond 7.45 uur bij Korbatjo, terugkomst uiterlijk 17.30 uur. We gaan er
vanuit dat alle jeugdteams meegaan/deelnemen aan het toernooi. Als je niet kan spelen of coachen,
dan graag uiterlijk 28 april afmelden bij het wedstrijdsecretariaat.
Nikantes Beach Event
Op zaterdag 7 juli organiseert korfbalvereniging Nikantes uit Hoogvliet een beachkorfbaltoernooi
voor E- tot en met B-teams (van 9.30-13.00 uur) en A’s en senioren (van 13.00-17.00 uur). Van 18.0020.00 uur is er een barbecue en aansluitend is er een feest. De kosten voor deelname aan het
toernooi zijn per team € 15,- (E-B) of € 25,- (A en senioren), dit is exclusief het avondprogramma. Een
team moet bestaan uit ongeveer zes spelers/speelsters en er moet per team een scheidsrechter
geleverd worden. Zie https://nikantes.nl/geef-je-hier-op-voor-het-fortuin-tuinen-beach-korfbaltoernooi-van-zaterdag-07-07-2018/. Let op: dit is geen activiteit die georganiseerd wordt vanuit
Korbatjo, eventuele deelname is dus op eigen gelegenheid.
Vacatures
Voor het seizoen 2018-2019 is Korbatjo op zoek naar vrijwilligers voor o.a. de TC Jeugd (zoals voor
het schrijven van deze nieuwsbrieven), voor Scheidsrechterscoördinatie (o.a. voor het maken van het
rooster), voor de Werkgroep Veilig sportklimaat, een Wedstrijdsecretariaat senioren en voor het
organiseren van promotie-/ledenwervingsactiviteiten (zoals een Kangoeroe Klup dag). Heb je
(mogelijk) interesse, dan horen wij het graag of neem contact op met de vrijwilligerscoördinator.
Planning komende tijd:
17 april

Algemene ledenvergadering, o.a. besluitvorming gedragsregels veilig sportklimaat

24 april en 1 mei

Géén jeugdtrainingen i.v.m. meivakantie

26 april en 3 mei

Wel jeugdtrainingen

28 april

Deadline voor eventueel afmelden voor toernooi Kesteren 9 juni

8 mei

Wel jeugdtrainingen, de F-teams eenmalig op dinsdag

10 mei

Géén jeugdtrainingen i.v.m. Hemelvaartsdag

9 juni

Toernooi Kesteren

23 juni

Schoolkorfbaltoernooi (met hopelijk nieuwe jeugdleden tot gevolg)

25 augustus

Openingsdag Korbatjo van het seizoen 2018-2019

Tot slot
In de komende weken zijn wij vooral druk met allerlei voorbereidingen op volgend seizoen. In mei
volgt er weer een nieuwsbrief.
Als je vragen hebt, spreek ons dan aan @Korbatjo of neem telefonisch contact met ons op.
Eelco van den Berg
Bianca Groeneweg
Marita Verkaik
Frank van Hengel

E en F
D en (werving) nieuwe leden
C, Kangoeroe Klup en scheidsrechters
A en B

06-10440294
06-44524347
06-41586620
06-30570971

