
 

augustus 2018 

 

 

 
 
Welkom nieuwe ouder(s) van korfbalvereniging Ondo, 
 
Onlangs is uw zoon of dochter lid geworden van ckv ONDO. 
Allereerst willen we je/jullie graag van harte welkom heten binnen onze vereniging! 
 
Ckv ONDO is een bloeiende en groeiende vereniging in ’s-Gravenzande. 
We staan bekend als een actieve vereniging, we hopen dat je je hier snel thuis zult voelen. 
 
Als startend speler (of ouders van een startend speler) is het handig een aantal zaken te 
weten. Op deze manier hopen we je snel wegwijs te maken binnen ONDO. 
 
Website 
De website van ONDO www.ckvondo.nl van ckv ONDO speelt een zeer belangrijke rol in de 
communicatie binnen onze vereniging. Hier is veel belangrijke informatie terug te vinden. 
Neem regelmatig een kijkje op deze website. Ook heeft ckv ONDO een Facebook account 
en een instagram account. Hier worden ook regelmatig berichten op gedeeld.  
 
Nieuwsbrief 
Eens in de 14 dagen wordt de Topscorer digitaal verstuurd naar alle leden. Hier delen het 
bestuur en de verschillende commissies van ckv ONDO informatie die van belang is voor 
iedere korfballer.  
 
Training 
Ieder team traint minimaal één keer per week. De trainingstijden zijn te vinden op de website: 
www.ckvondo.nl » competitie » trainingstijden. 
Ieder team heeft een trainer/ coach. Deze verzorgt de training en begeleidt het team tijdens 
de wedstrijd. 
Mocht je een keer niet kunnen trainen, dan is het belangrijk op tijd af te melden bij de trainer/ 
coach. Deze kan hier dan rekening mee houden bij het voorbereiden van de training. 
 
Wedstrijden 
Op zaterdag worden er competitiewedstrijden gespeeld. 
In de periode vanaf half augustus tot en met eind oktober, meestal t/m de herfstvakantie, is 
dat op het veld (1e helft veldcompetitie), van begin november tot en met maart is dat in de 
zaal (zaalcompetitie) en vanaf april tot en met juni is dat weer op het veld (2e helft 
veldcompetitie). 
 
De wedstrijden zijn te vinden op de website: www.ckvondo.nl » competitie » ONDO 
speeltijden google.  
In dit schema staat de datum, tegenstander, of de wedstrijd thuis of uit is, de verzameltijd of 
vertrektijd, aanvangstijd, evt. rijders, accommodatie, maar ook de afmelders. 
Kijk hier goed en regelmatig, want de meest actuele informatie is hier altijd te vinden! 
 
Het is voor iedereen handig om de app KNKV Wedstrijdzaken op de telefoon te downloaden. 
Hier kun je altijd het programma vinden per team, maar ook de uitslagen en standen zijn 
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hierop te vinden. Mochten er vragen zijn over deze app of er zijn problemen met inloggen, 
stuur even een berichtje naar nieuweleden@ckvondo.nl.  
In principe weet de coach altijd waar de uitwedstrijd gespeeld wordt. Het is uiteraard handig 
als ouders van tevoren weten waar het veld of zaal van de tegenpartij ligt. De 
adresgegevens zijn te vinden onder competitie » adressen sportclubs (veld) of adressen 
sporthallen (zaal) maar handiger is misschien nog wel de app. Hier kun je bij het programma 
ook de gegevens vinden waar de wedstrijd gespeeld wordt. Ook is google maps hieraan 
gekoppeld. 
 
Afmelden voor een wedstrijd 
Korfbal is een teamsport, dus probeer alleen af te zeggen voor een wedstrijd of training als 
het echt niet anders kan. Voor de wedstijden is zo vroeg mogelijk afzeggen gewenst. Dit kan 
via de website: www.ckvondo.nl, onder competitie, afmelden voor wedstrijden. In geval van 
nood kan er op vrijdag van 18.00-20.00 uur en/of zaterdagochtend voor 9.00 uur gebeld 
worden naar de noodtelefoon van het wedstrijdsecretariaat: 06-34607442. Na 
zaterdagochtend 9 uur wordt er afgemeld bij de coach. Het is ook belangrijk om de coach 
z.s.m. op de hoogte te brengen van de afwezigheid van uw zoon of dochter.  
 
Invallen 
Het kan zijn dat het wedstrijdsecretariaat belt met de vraag of uw zoon of dochter in zou 
kunnen vallen bij een ander team. Als een team spelers te kort komt, wordt er namelijk 
iemand uit een ander team gevraagd om mee te doen. Het is immers belangrijk dat elk team 
op zaterdag compleet een wedstrijd kan spelen. Probeer hier altijd positief stimulerend 
tegenover te staan, dit zorgt er voor dat het wedstrijdsecretariaat ook hun werk enthousiast 
kan blijven doen.  
 
Rijbeurten 
Ouders worden bij toerbeurt ingedeeld om te rijden. Het rijprogramma staat op de website 
www.ckvondo.nl, onder competitie, ONDO speeltijden google. Indien u om wat voor reden 
dan ook een keer niet kunt, dan is het de bedoeling dat u zelf probeert te ruilen met een 
andere ouder uit het team. Spreekt u dan ook goed af of u ruilt of vervangt. Veelal wordt er 
een appgroep aangemaakt waarin dit soort zaken vaak prima te regelen zijn.  
 
Veld/ zaal 
Zoals hierboven al beschreven hebben we bij korfbal een veld- en een zaalcompetitie. 

Thuiswedstrijden en trainingen op het veld vinden plaats op onze eigen accommodatie het 
ONDO-mein aan de Van Leeuwenhoekstraat 30 te ’s-Gravenzande. 

Bij uitwedstrijden vertrekken we gedurende de veldcompetitie vanaf het ONDOmein. 

Thuiswedstrijden en trainingen in de zaal vinden plaats in diverse sporthallen in de buurt: De 
Westlandhal in ’s-Gravenzande en De Hoekstee in Hoek van Holland zijn de hallen waar de 
jeugd van ONDO traint. De kangoeroes en het G-team trainen altijd op zaterdag in het 
Sportlokaal aan de Oudelandstraat.  

Bij uitwedstrijden en thuiswedstrijden in Hoek van Holland vertrekken we gedurende de 
zaalcompetitie van de Westlandhal, Spinel 4 te ’s-Gravenzande. 

Contributie: 
Elk lid van Ondo betaalt contributie. De contributie wordt in 3 periodes geïnd. Wij vragen een 
machtiging om deze automatisch te mogen innen. Voor de actuele bedragen zie: 
www.ckvondo.nl/contributie 
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Kleding: 
De kleding kost 1 euro per maand. Dit wordt samen met de contributie geïnd. Ieder team 
krijgt de wedstrijdshirts in een teamtas. Deze dienen gezamenlijk gewassen te worden. Een 
was instructie zit in de tas. Lees deze van tevoren even door, onze kleding kan hierdoor 
langer mee! 
 
Je krijgt, zodra je lid geworden bent, een mail van de kledingcommissie om de maat voor de  
wedstrijdkleding door te geven en informatie waar de kleding op te halen. Ieder lid krijgt een 
broek of rok in bruikleen. Sommige teams ontvangen ook een inschietshirt en/ of 
trainingspak. Indien een broek of rok te klein is, kan deze omgeruild worden bij de 
kledingcommissie.  
 
Belangrijk: de kleding die je in bruikleen krijgt, mag alleen gedragen worden op 
wedstrijddagen, dus niet tijdens de training en ook niet in je vrije tijd! 
 
Bij de kledingcommissie kunnen ook allerlei andere artikelen besteld worden, zoals een 
ONDO-trainingspak, hooded sweater met naam, tassen etc. 
Op de website www.ckvondo.nl, onder clubinfo, ondo kleding is alle informatie van de kleding 
commissie te vinden.  
 
Schoenen: 
Schoenen dienen zelf aangeschaft te worden. 
Op het veld is het belangrijk noppen onder de schoenen te hebben om niet uit te glijden. 
De E- en F-teams spelen meestal op gras, het is daarom raadzaam zgn. voetbalschoenen 
aan te schaffen. Dit kan ook via de kledingcommissie, maar natuurlijk ook via een 
willekeurige sportwinkel.  
Oudere jeugdteams (vanaf de D) spelen vaker op kunstgras. Hiervoor zijn speciale 
kunstgrasschoenen te koop. Deze hebben kortere noppen en daardoor beter grip op het 
kunstgras. Overigens kán er ook met gewone noppenschoenen op het kunstgras gespeeld 
worden. 
 
In de zaal zijn zaalschoenen nodig. Deze mogen géén zwarte zolen hebben.  
 
Kantine: 
Onze kantine, het ONDO-mein is tijdens het veldseizoen op zaterdag geopend. Hier zijn 
koffie, thee, frisdrank, broodjes en snacks te verkrijgen. Kom gerust eens binnen op zaterdag! 
Voor de bezetting van de kantine wordt uiteraard om hulp van leden en ouders gevraagd. Elk 
jeugdteam krijgt dit jaar een kantinedienst toegewezen die ze met elkaar in moeten gaan 
vullen. Het draaien van een kantinedienst is heel gezellig, probeer het ook eens! 
 
In principe is de kantine op trainingsdagen niet geopend. 
 
Jeugdcommissie: 
ONDO staat bekend om zijn actieve jeugdcommissie. Het hele jaar door wordt er voor de 
jeugd van alles georganiseerd. Houd ook hier de website voor in de gaten en zorg dat uw 
kind niets mist! Elke activiteit wordt door een team van wisselende ouders georganiseerd. De 
jeugdcommissie is op zoek naar een aantal nieuwe enthousiaste ouders die mee willen 
helpen bij de voorbereiding van een activiteit. Mocht je het leuk vinden om iets voor onze 

jeugd te organiseren, meld je dan aan bij volnop@gmail.com.  
 
 
 
 

http://www.ckvondo.nl/
mailto:volnop@gmail.com


 

augustus 2018 

 

 

Vrijwilligerscommissie: 
De vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers. Binnen ONDO zijn heel veel mensen 
actief. Graag zien we dat ouders van nieuwe leden ook hun steentje bijdragen. 
De vrijwilligerscommissie coördineert de vacatures binnen de vereniging. 
Indien u bereid bent iets te doen voor de vereniging, structureel of incidenteel, laat het dan 
weten via dit mailadres. vrijwilligerscommissie@ckvondo.nl 
We hebben mogelijkheden genoeg: bardienst, zitting in commissie, organisatie jeugdactiviteit, 
trainen/ coachen van een team, onderhoud veld/gebouw etc. 
 
Afmelden als lid: 
Heel raar natuurlijk om in een welkomstbrief te spreken over afmelden als lid. 
Natuurlijk hopen we dat iedereen heel lang lid blijft van ONDO. 
Mocht je om wat voor reden dan ook toch op willen zeggen, doe dit dan vóór 1 mei. De 
teams voor het volgend seizoen moeten namelijk voor het eind van het seizoen alweer 
aangemeld worden bij de bond. 
 
Belangrijke telefoonnummers: 
ONDOmein: 0174-41 59 89 
Noodnummer afbellen: 06-34 60 74 42 
 
Indien er na het lezen van deze informatiebrief nog vragen zijn, spreek dan gerust iemand 
van het bestuur of een van de commissies aan. 
Mailen kan ook altijd: 
Bestuur   bestuur@ckvondo.nl 
Technische Commissie   tc@ckvondo.nl 
Vrijwilligerscommissie   vrijwilligerscommissie@ckvondo.nl 
Kledingcommissie   kleding@ckvondo.nl 
Kantinecommissie   kantinecommissie@ckvondo.nl 
Promotiecommissie   promotiecommissie@ckvondo.nl 
Jeugdcommissie   jeugdcommissie@ckvondo.nl 
Informatie nieuwe leden   nieuweleden@ckvondo.nl 
 
Een sportieve groet, 
 
 
Bestuur ckv ONDO 
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