
Hoe gaat het huldigen van de Kampioenen, voor de coaches 
   

Zodra je als coach weet dat je team kampioen kan/gaat worden zal moet je, uiterlijk de dinsdag ervoor, 

een mail sturen aan huldigen@ckvondo.nl. 

In deze mail moet de onderstaande informatie staan: 

• Hoeveel coaches? 

• Hoeveel spelers? 

• Hoe zeker is het kampioenschap? 

• Wanneer en waar wil je gehuldigd worden? 

Als deze mail is binnengekomen zal er gelijk actie worden ondernomen, bestellingen worden gedaan, het bestuur wordt 

geïnformeerd en op zaterdagochtend worden de voorbereidingen getroffen voor de huldiging. 

Er zijn wel een aantal regels voor de gang van zaken rondom het kampioenschap: 

• Indien je kampioen kunt worden in een uitwedstrijd en als je daarna nog een wedstrijd thuis speelt, doen we het 

huldigen bij de thuiswedstrijd erna. 

• Indien je kampioen kunt worden in een uitwedstrijd en dat is je laatste wedstrijd, dan proberen we te regelen dat er 

iemand komt huldigen, maar dat lukt niet altijd. Als het niet lukt om naar de Uitwedstrijd te komen is er contact 

wanneer de huldiging plaats kan vinden, meestal rijd het team dan terug naar ONDOMEIN en zal er daar gehuldigd 

worden. 



Werkzaamheden voor de huldigingen van kampioenen 
 
Op de website van CKV Ondo staat een button met daarin de gang van zaken betreffende het huldigen van kampioenen, er 
wordt alleen gehuldigd als een coach het team heeft opgegeven. 
 
Zodra een team kampioen kan worden mailt de coach naar huldigen@ckvondo.nl, in dat mailtje staat vermeld:   
●Hoeveel coaches? 
●Hoeveel spelers? 
●Hoe zeker is het kampioenschap? 
●Wanneer en waar wil je gehuldigd worden? 

Met deze informatie ga je: 

Medailles bestellen:  Bij elk kampioenschap ontvangen de jeugdspelers een medaille. De medailles zijn goudkleurig met een 

geel/blauw lint en een sticker met Veldkampioen (of Zaalkampioen) met het seizoen (2017-2018) en het logo van CKV ONDO 

erop. Uiterlijk woensdagavond mail je naar Rob@domburg.nl door hoeveel medailles je nodig hebt op de zaterdag van 

huldigen.  De medailles kan je meestal in de loop van de volgende dag bij hen ophalen: Domburg Sportprijzen Holland, Vlotlaan 

532, 2681 TX Monster, 0174-422433. Maak zakjes per team, doe hier de medailles in en zet het team erop, dit is handig voor 

degene die moet  huldigen. 

Bloemen bestellen: Elke coach krijgt een bos bloemen bij een kampioenschap. Deze bloemen komen bij Simone Bongaards 

Bloemen vandaan. Uiterlijk woensdagavond mail je naar simone@bbloemwerk.nl hoeveel bossen je nodig hebt. Als het zo is 

dat de beslissing tijdens de laatste wedstrijd valt, dan bestel je per coach 1 losse bloem en een tegoedbon.  Mocht het team 

geen kampioen worden dan wordt de tegoedbon teruggeven en niet in rekening gebracht. Bij de senioren krijgt iedere speler 

een bos bloemen. De bloemen kan je op zaterdagochtend ophalen bij Corrine Bongaards, Naaldwijkseweg 239, 2691 PT ’s 

Gravenzande, 06-53262420. Zet op het omhulsel voor welk team de bloemen zijn, dit is handig voor degene die moet huldigen.  

Taarten: Bij een kampioenschap hoort taart, je kunt bij de Hoogvliet ingevroren schnitjes kopen, rechthoekige voor de teams 

t/m E, vanaf de D haal je de ronde taarten. Zet op het karton voor welk team de taart is, dit is handig voor degene die moet 

huldigen. Je moet de taarten zelf voorschieten, de bonnetjes hiervoor mag je inleveren bij de Penningmeester: Rijk van Alfen,  

Brederoolaan 4, 2692 DA ’s Gravenzande. Vul op de enveloppe je naam, rekeningnummer, totaalbedrag en het seizoen in en 

gooi deze door de bus.  

Je mailt op woensdagavond naar Bestuur@ckvondo.nl welke teams er gehuldigd moeten worden, waar en hoe laat. Het bestuur 

vult zelf in wie er gaat huldigen, mocht er niemand van het bestuur kunnen koppelen ze dit naar je terug, dan moet je een mail 

sturen naar TC@ckvondo.nl met de vraag of iemand van hen dit kan oppakken. 

 Bij het veldseizoen zet je, op zaterdagochtend, de bloemen, taarten en medailles klaar in de bestuurskamer, leg de taarten en 

de medailles op de tafel. Is het erg heet vraag dan of de taarten in de koeling mogen. 

Bij het zaalseizoen breng je, op zaterdagochtend, de bloemen, taarten en medailles naar de Westlandhal, bij het kantoor van de 

beheerder kun je je melden, de spullen worden dan neergezet in de EHBO kamer. Is er niemand in de kamer kan je de 

beheerder bellen (nummer staat op het bordje bij zijn kantoor), hij komt er dan z.s.m. aan. 


