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CORONA UPDATE EN MOGELIJK UITSTEL JAV 

 

Beste leden, 
 
De persconferenties van de heren Rutte en De Jong en die van onze burgemeester bepalen helaas de 
inhoud van dit stuk. In de vorige nieuwsbrief was er een ruime mate van enthousiasme over het weer 
kunnen spelen en de ondertekening van het sponsorcontract. 
Hoe anders is de inhoud nu. 
  
Het positieve nieuws is dat we toch nog onze korfbalsport kunnen blijven uitoefenen middels training en 
wedstrijden.  Het slechte nieuws is dat het sociale gebeuren er, in ieder geval voor de komende 3 weken, 



 

niet zal zijn. 
  
Aan de hand van de informatie welke vanavond is verstrekt en de interpretatie die wij er, op zo'n korte 
termijn, aan hebben kunnen geven zijn wij genoodzaakt om de volgende maatregelen te treffen vanaf 
dinsdag 29 september: 

1. Het clubhuis is gesloten als sportkantine en voor alle activiteiten van onze vereniging.  
2. Toeschouwers mogen bij wedstrijden en trainingen niet aanwezig zijn.  

  
Wat houdt dit nu precies in. 
Het clubhuis is voor Sporting West alleen toegankelijk voor de corona coördinator.  
Ongeacht of je in het bezit bent van een sleutel mag je het clubhuis niet betreden. 
Opslag van goederen in het clubhuis tijdens een training is niet meer toegestaan. 
Opslag vindt uitsluitend nog plaats in de kleedkamers. 
De coronadiensten gaan wij tijdens de trainingsuren van de jeugd anders inrichten waardoor er altijd 
toezicht is op de kleedkamers als de deur is geopend. 
Ons clubhuis doet ook dienst als BSO en voor deze hoedanigheid is het clubhuis nog wel geopend onder 
verantwoording van Kids Actief. 
Ook tijdens de aanwezigheid van Kids Actief is het voor ons niet toegestaan om het clubhuis te betreden. 
  
Geen toeschouwers bij wedstrijden en trainingen. 
Het is niet toegestaan voor ouders/begeleiders om tijdens trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn aan 
de zijde van ons clubhuis over de gehele lengte van ons veld. Breng de kinderen niet te ruim voor de 
training of wedstrijd en haal ze zo spoedig mogelijk na de training of wedstrijd op. 
  
Er vindt thans al overleg plaats tussen KNKV en NOC/NSF over de uitleg van de afgekondigde 
maatregelen en zodra hier mee over bekend is zullen wij jullie omgaand informeren. 
Wij hopen dan dat al veel vragen die jullie, en ook wij hebben, zullen worden beantwoord. 
  
De maatregelen zoals nu aangekondigd hebben ook consequenties voor de niet-korfbalactiviteiten. 
Vooralsnog hebben wij moeten besluiten om de JAV niet door te laten gaan omdat het clubhuis is 
gesloten. Indien uiterlijk vrijdag blijkt dat de JAV wel vanuit het clubhuis kan worden gehouden (inclusief 
een Zoom-meeting) dan zal de JAV alsnog doorgaan. Wij zullen jullie hierover uiterlijk vrijdag nader 
informeren. 
  
Helaas gaan wij weer een stapje terug in onze vrijheden maar we doen dit met elkaar om te voorkomen dat 
onze vrijheden nog verder beperkt gaan worden.  
Ik wil iedereen dan ook vragen om zich aan de nieuwe maatregelen te houden voor jouw eigen gezondheid 
en die van derden en laten we hopen dat verdere maatregelen niet nodig zijn!! 
 
Irma 

 



 

Beste leden, 
 
De financiën over seizoen 2019-2020 zijn door de kascontrolecommissie gecontroleerd en OK bevonden. 
Tevens zijn balans en begroting door het bestuur vastgesteld. De financien gaan op verzoek van de leden 
deze keer vergezeld van de nodige uitleg. Op deze link zijn cijfers en begeleidende tekst te vinden. 
 
Normaal gesproken worden de cijfers pas op de JAV uitgedeeld om onnodige verspreiding te voorkomen. 
Deze keer proberen we dat te doen door de link te beveiligen met een password. Dit password kunt u 
opvragen via een een mail aan penningmeester@sportingwest.com. U ontvangt deze dan per omgaande. 
 
Er heerst een misverstand over het betalen van uw bonnen. Het is de bedoeling dat iedereen direct of aan 
het eind van de dag of training zijn of haar openstaande bon afrekent.  
Incasso door de penningmeester wordt slechts in het uiterste geval uitgevoerd aan het eind van voor- of 
najaar veldseizoen (als een soort veegactie) mochten er dan nog mensen zijn die hun bon niet hebben 
betaald.  
 

DUS GRAAG UW BON (HET LIEFST VIA PIN) AFREKENEN 
  

 

Hoi Allemaal, 
 
Schoolkorfbal 
Zaterdag 26 september was de open club dag voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar. Als voorbereiding zijn 
er veel folders uitgedeeld. Ook zijn we nog naar scholen geweest. 
Vrijdag 18 september kregen de 4 kleutergroepen en 2 groepen 3 van de Waterkant een korfbaltraining. 
Afgelopen week was een Theo Thijssen week. In drie dagen kregen alle groepen 1 tot en met 8 een 
korfbaltraining. Totaal 19 groepen en ongeveer 400 kinderen konden op school weer kennis maken met 
korfbal. 
 
Wedstrijdverslag F1 tegen ZKV. Klik op deze link 
 
Oefenwedstrijden zaal 
We zijn nog druk bezig op het veld, maar de voorbereidingen voor de zaal zijn al weer begonnen. 
Zaterdag 24 oktober speelt de F2 nog buiten een oefenwedstrijd. Een week later zitten we alweer in de 
zaal met de eerste oefenwedstrijd van de A2. Hier is vast een concept voor de oefenwedstrijden. Bij 
Tempo zijn nog geen tijden bekend, maar die zullen ook snel bekend worden. 
  
24 oktober  10.30 uur         Huizen F1- Sporting West/Bonarius.com F2       (veld) 
31 oktober                          Sporting West/Bonarius.com A2-Haarlem A1 
7 november. 10 uur            Sporting West/Bonarius.com E1 - VZOD E1 
                     10 uur            Ados C1-Sporting West/Bonarius.com C1 
                     10.55             Sporting West/Bonarius.com A3-Swift A2 



 

                     11.30              Ados B1-Sporting West/Bonarius.com B1 
                     12 uur            Sporting West/Bonarius.com A2-Swift A1 
  
14 november-Alphen aan de Rijn 
Tempo 7 -Sporting West/Bonarius.com 5 
Tempo 11- Sporting West/Bonarius.com 6 
Tempo A2- Sporting West/Bonarius.com A1 
Tempo A3- Sporting West/Bonarius.com A2 
Tempo A4- Sporting West/Bonarius.com A3 
Tempo B3- Sporting West/Bonarius.com B1 
Tempo C2- Sporting West/Bonarius.com C1 
Tempo C3- Sporting West/Bonarius.com C2 
Tempo D2- Sporting West/Bonarius.com D1 
Tempo E4- Sporting West/Bonarius.com E1 
Tempo F3- Sporting West/Bonarius.com F1 

 

 

Hoi Allemaal, 
 
Open club dag 
Zaterdag 26 september was de open club dag. Hoewel de weersvoorspelling wat anders zei, was het mooi 
weer met een zonnetje toen de jongste jeugd het veld in bezit nam. 
Allerlei spelletjes konden worden gedaan door de kinderen, waarvan de jongste 2 en de oudste 8 was. Er 
waren 2 kinderen van Swift en ook waren er nieuwe kinderen. 
  

Het volgende oefenuurtje en kleuterbal uurtje is zaterdag 3 oktober van 10 tot 11 uur. 

Zondag 4 oktober gaan we naar Rohda, dan is het van 11 tot 13 uur. 
De volgende uurtjes op het veld zijn: 10 oktober en 17 oktober. 
Zaterdag 24 oktober is er geen oefenuur/kleuterbal 
Zaterdag 31 oktober is de eerste keer in de van Hogendorphal. 
De Kangoeroeuurtjes  en het Kleuterbal zijn voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar. 
 
Ook als je nog geen lid bent en tussen de 4 en  7 jaar, dan ben je welkom om te kijken of je het leuk vindt. 
Misschien ken je al iemand op korfbal. Dan is het ook leuk om daarmee af te spreken en mee te doen. 

 



 

Hoi Allemaal, 
 
Ivm de nieuwe Coronaregels kan het Haloween feest dat gepland stond op  11 oktober 2020 geen 
doorgang vinden. Het JAC is op zoek naar een alternatief. Daarover later meer. 

 

 

Hoi Allemaal, 
 
In de week van 2 t/m 11 oktober wordt er weer aandacht besteed aan de mensen in het zwart. Terecht, 
want zonder hen worden er geen wedstrijden gespeeld. Sporting West zal op 3 oktober a.s. extra aandacht 
geven aan de scheidsrechters die onze wedstrijden komen fluiten. We hebben niet voor niets als 
vereniging ons "Scheidsrechterproof" diploma behaald. 
 

 

 

 

Hoi Allemaal, 
Rutte gooit roet in het eten. 
Vanwege de nieuwste Corona regels gaat de kantine voor drie weken hermetisch op slot. Dus geen 
maaltijd na de wedstrijd van het eerste team a.s. zaterdag en ook geen verkoop van drank en etenswaar.  

 

Via deze links ben je snel ergens op de website. 
• Commissies • Scheidsrechters 



 

• Programma  
• Rangen en Standen 

• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

    
 

  

 



	
 


