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OPENING 
Verschillende generaties: Ger Smedicus, Hilda van 
Nifterick, Sandra Dekker en Frank van de Kuilen... 
Iedereen binnen Sporting West kent minstens één van 
deze namen, hoogstwaarschijnlijk vanwege de korfbal 
capaciteiten van deze mensen. Maar ze hebben nog iets 
gemeen! Ze werken bij Bonarius of hebben bij Bonarius 
gewerkt! Ik ken ze dus als lid van onze korfbalvereniging 
maar ook als collega bij Bonarius. Want naast korfballer 
(al is het even geleden) ben ik ook lid van de club, 
sponsor, ouder bij de D1, supporter én werkgever. Nu 
doe ik toch een beetje een bijzondere oproep via de club-
website.Het zijn lastige tijden vanwege Corona en  je 
hoort steeds meer verhalen over ontslagrondes en 
bezuinigingen in diverse bedrijfstakken. Gelukkig hebben 
we daar bij Bonarius momenteel geen last van. 
Integendeel, we zoeken juist heel veel nieuwe collega’s 
vanwege onze groei! We zijn bij Bonarius een grote 



 

wervingscampagne gestart, zie hiervoor https://www.werf-en.nl/campagne-van-de-week-waarom-bonarius-
unieke-voordelen-biedt-aan-hun-medewerkers-af/.  En misschien kunnen we ook Sporting Westers helpen. 
Dus mocht je op zoek zijn naar werk en je wilt een vak leren in de techniek? Dat kan bij Bonarius: werken 
en (betaald) leren. Bekijk voor meer informatie onze website www.werkenbijbonarius.nl 

Klinkt het bijna te mooi om waar te zijn? Vraag het dan eens aan Ger, Hilda, Sandra of Frank. 

Met vriendelijke groet, 

Renzo van Heusden, CEO & Co-owner 

 

Beste leden, 
Sinds de laatste keer dat de nieuwsbrief is verschenen is er veel gebeurd.  
 
JAV 
Op vrijdag 13 november was de Jaarvergadering. Dit jaar anders dan anders. Via een videoverbinding 
vanuit het kantoor van onze sponsor Bonarius Bedrijven konden leden meedoen met de vergadering en 
hebben zij gestemd voor een aantal belangrijke zaken. 
 
Wijziging statuten en huishoudelijk regelement 
De statuten en huishoudelijk regelement waren aan vernieuwing toe. In de statuten is bijvoorbeeld het 
boekjaar verschoven en zijn er aanpassingen gedaan met betrekking tot de jaarvergadering. Beide 
documenten zullen door de notaris worden bekeken en herschreven naar de huidige tijd. Als de nieuwe 
versie beschikbaar is, zal deze naar alle leden worden gestuurd en zijn ze uiteraard ook te vinden 
op sportingwest.com 
 
Erevoorzitter en nieuwe voorzitter 

De leden die aanwezig waren, zijn ook getuige 
geweest van een bijzondere gebeurtenis. Na 
22 jaar is Irma Hobijn afgetreden als voorzitter. 
Zij is na haar aftreden door de vergadering 
benoemd tot erevoorzitter. Een bijzondere 
titel! 
Jeffrey Post heeft de voorzittershamer van 
Irma overgenomen. Hij zal de komende jaren, 
samen met alle leden, verder bouwen aan 
onze mooie vereniging.  
 
 
 
 

Per Seconde Wijzer 
Na de JAV werd er door de leden gestreden om de winst in Per Seconde Wijzer. Het SAC had moeilijke 
vragen gemaakt waarover menigeen het hoofd heeft gebroken. Ilse ging er uiteindelijk met de winst 



 

vandoor. 
 
Corona 
De laatste stand van zaken is dat jeugdspelers mogen blijven trainen zonder beperkingen, er geen publiek 
aanwezig mag zijn tijdens de trainingen en dat senioren mogen trainen in groepjes van maximaal 4 
personen en allemaal met 1,5 meter afstand van elkaar. Het KNKV heeft aangegeven dat de competitie 
niet eerder zal starten dan 9 januari 2021. Zie hiervoor ook deze routekaart van het KNKV wat de gevolgen 
zijn voor de rest van de zaalcompetitie en de veldcompetitie. Het is allemaal afwachten. Zodra er nieuwe 
maatregelen komen die belangrijk zijn voor de sport, komen we met een extra nieuwsbrief. 
Helaas gaan ook de jaarlijkse kinderfeesten niet door, maar misschien dat de Sint toch nog even van zich 
laat horen bij Sporting West/Bonarius.com.... Er wordt in ieder geval deze week een leuke training 
georganiseerd, zodat er toch een feestgevoel is.  
Binnen het bestuur bekijken we de komende weken hoe we de Nieuwsjaarsreceptie gaan vormgeven. We 
komen hier uiteraard nog op terug. 
 
Blijf gezond en let een beetje op elkaar. 

 	

 

Hoi Allemaal, 
 
Clinics 

Zaterdag 14 november was er een clinic 
voor de D teams van Argus en Sporting 
West. 
De Clinic werd gegeven door Aad, de 
trainer van 1. 
Aandacht werd gegeven aan het vrij 
komen/lopen. 
De kinderen vonden het erg leuk en zeker 
ook leerzaam. 
 
 
 
 
 
 



 

Zaterdag 28 november was het de beurt 
aan de kinderen van de F en de E. Dit 
keer kregen ze een clinic/gast-training van 
Rick uit het eerste team. Verdedigen was 
hier het hoofdthema. Ook voor deze 
kinderen was het super leerzaam en ook 
wel leuk en spannend om een training 
van een speler uit het eerste te krijgen. 
 
 
 
 
 
Programma December 
Ook voor december is er weer een leuk 

programma. 
Dinsdag 1 en woensdag 2 december is er een speciale Pieten en Sinterklaastraining. 
Zaterdag 5 december is er een oefen en Kangoeroe uur  voor de E,F en Kangoeroes. 
 
Zaterdag 12 december beginnen de Kangoeroes, Eeetjes en Effies om 10 uur. 
Om 11 uur is de zaal voor de C1 die tegen een combi van B1/A3 een oefenwedstrijd gaat spelen. 
Om 12 uur spelen de A1 en de A2 tegen elkaar. 
 
Zaterdag 19 december is de laatste korfbalzaterdag dit jaar. 
We gaan dan een speciaal KerstPalenToernooi houden. 
10-11 uur: Effies, E-tjes en D-tjes. 
11-12 uur: C1,C2 en B1 
12-13 uur:A1,A2 en A3. 
  

 

 

Hoi Allemaal, 
 
Kleuterbal, Kangoeroe en oefenuurtjes. 
Dit kangeroe-uur is zoals gewoonlijk elke zaterdag van 10 tot 11 uur. Zolang er geen competitiewedstrijden 
zijn gaan weer terug naar het ritme van het voorjaar/zomer. Dus dit uur is voor de Kangoeroes/Kleuterbal, 
Effies en de E-tjes. Helaas zijn er geen toeschouwers toegestaan. Op het veld was het wat makkelijker, 
maar in de zaal is het helaas niet mogelijk om als ouder te komen kijken. 
Vriendjes zijn natuurlijk van harte welkom om mee te doen. 
Vorige week zaterdag 28 november was het gezellig druk met maar liefst 17 kinderen. Drie E-tjes, 11 
Effies en 3 kangoeroes. 
  



 

 

Via deze links ben je snel ergens op de website. 
• Commissies 
• Programma  
• Rangen en Standen 

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

 

 	

 


