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Beste leden, 
Afgelopen week hebben we kunnen genieten van het winterse weer. Voor menig korfballer een mooie 
gelegenheid om er met de schaatsen op uit te trekken en te werken aan de conditie. Het winterse weer 
was voor onze allerkleinste korfballers in ieder geval geen reden om niet naar het korfbalveld te komen. 
Onder leiding van Richard Weewer werd het een leuke wintertraining!  
 
Inmiddels richten we ook weer onze blik op de komende periode. Een deel van de senioren zal de 
trainingen op het veld weer gaan opstarten. Zie hieronder daarover een stukje van het bestuur. Verder 
mooi nieuws over This is Korfball Tour 2021. Onze aanvraag daarvoor is goedgekeurd door het KNKV en 
eind mei wordt dit mooie programma onder andere bij ons uitgevoerd. Stefan, die hier veel werk in heeft 
zitten, kom hier uiteraard nog op terug in de (komende) nieuwsbrief. 
 
Verder hebben voorzitters van alle commissies samen met wat bestuursleden ook gesproken over de 



 

komende periode en maanden. Helaas lijken competitiewedstrijden op korte termijn voor zowel de 
senioren als de jeugd er nog niet in te zitten, maar we gaan wel alvast aan de slag met het voorbereiden 
van activiteiten en een programma voor het moment dat het wel weer kan. Daarnaast is er een start 
gemaakt met een jaarplanning en een beschrijving van taken per commissie. We gaan hier komende 
maanden in de commissies en het bestuur beter naar kijken, zodat we voor het nieuwe seizoen alles goed 
op een rij hebben. Dat maakt het ook makkelijk om mensen te vinden voor diverse commissies en taken. 
De TC is namelijk op zoek naar versterking. Weet je nu al dat je dat leuk vindt? Schroom dan niet om 
Amber, Hilda of Dennis te benaderen. Mail ze naar tc@sportingwest.com! 
 
In het bestuur zijn we intussen druk met het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
Daarnaast proberen we ook een document te maken, samen met de commissies, waarin we duidelijk 
maken wat voor vereniging we zijn, willen zijn en wat daarvoor nodig is. Langzaamaan komen we daar 
verder mee en uiteraard bespreken we dit dan later met de hele vereniging.  
Dit was het voor nu weer. Blijf gezond! 
Jeffrey Post 

 

 

Opstarten trainingen senioren 

Afgelopen weken hebben we in het bestuur veel gediscussieerd over het wel of niet door laten gaan van 
trainingen voor senioren. Voor ons een groot dilemma en wij willen jullie hier graag deelgenoot van 
maken.  

Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van onze leden, vrijwilligers en 
supporters. Vanaf het opstarten van sporten in voorjaar 2020 hebben wij dan ook in het bestuur 
afgesproken dat de gezondheid van onze leden en anderen van groter belang zijn dan kunnen sporten. Wij 
hebben om die reden dan ook altijd zorgvuldig gehandeld binnen de bestaande maatregelen en zijn op 
sommige punten ook strenger geweest. Dat heeft er mede voor gezorgd dat er gelukkig geen 
besmettingen te herleiden zijn geweest naar onze verenging. Helaas hebben wel leden meegemaakt dat 
zij of iemand in hun naaste omgeving corona hebben gekregen of naasten aan de gevolgen daarvan zijn 
overleden.  

Klik op de link om verder te lezen!! 

 

 

Beste leden, 
In de laatst gehouden bestuursvergadering is aan de orde gekomen hoe we om moeten gaan met de 
contributies nu we voor de tweede keer ruim verstoken blijven van trainingen en wedstrijden. Afgesproken 
is dat we in april a.s. een besluit nemen omdat we dan redelijkerwijs kunnen zien hoe dit seizoen financieel 
gezien gaat aflopen. Tot en met eind maart zal ik dus de reguliere contributie blijven incasseren.  

  



 

Hoi Allemaal, 
 
Het is al een tijdje niet meer zo rustig op het veld. Onder leiding van jullie coaches en trainers zijn 
inmiddels alle jeugdploegen weer opgestart op het veld. Afgelopen weekend was het wellicht een beetje 
fris, maar aankomend weekend is het alweer 15 graden en dus redenen genoeg om lekker buiten te 
trainen. Vanuit hier grote dank aan de TJC die samen met de trainers de hele carrousel weer in beweging 
heeft gebracht. 
 
Omdat je in mijn ogen altijd ergens naar uit moet blijven kijken heb ik afgelopen januari toch besloten weer 
mee te doen met de inschrijving voor de This is Korfball Tour van 2021. Het KNKV heeft dit jaar een 
uitgebreid 2-daags programma in de planning staan. 
 
Omdat we het afgelopen jaar geworden waren maar er helaas geen invulling aan hebben kunnen geven 
leek het mij wel een goed idee het nogmaals te proberen! Begin februari kwam het verlossende e-mailtje 
en we zitten er wederom bij! Ook dit jaar mag Sporting West, TeamNL gaan ontvangen op het veld in het 
Westerpark. 
  

 
 
Dus zet 25 en 26 mei met rood in je agenda want dit wil je niet missen. 25 mei (in de avond) zal er een 
programma zijn voor de senioren. Op 26 mei is de jeugd aan zet en gaan we de hele middag invullen met 
clinics en wedstrijden tegen TeamNL. Ook zullen de andere Amsterdamse verenigingen aansluiten dus het 
gaat 1 groot korfbal spektakel worden! De exacte invulling natuurlijk nog te bepalen i.v.m. corona, maar dat 
gaat zeker goed komen. 
 
Mocht je nu denken wat leuk! Waar kan ik mij aanmelden om te helpen? Meldt je dan bij mij! 
 



 

Namens de JC, 
Stefan 

 

Kangoeroe en Kleuteruur 20 februari  

          

 

Trainen in de sneeuw met Kangoeroes. Dat kon 13 februari. 
Hopelijk is het volgende week weer warmer, want…Zaterdag 20 februari 2021 is er weer een Kangoeroe 
uur en Kleuterbal. Let op: Het is op ons veld in het Westerpark. Dus buiten. Let daarom even goed op 
de kleding. Niet alleen tijdens het uurtje, maar vooral daarna.Voor de E en F is er weer een oefenuur. 



 

Vriendjes/neefjes,nichtjes enz. zijn nog steeds zeer welkom om mee te doen. 
Het Kangoeroe/Kleuterbal uurtje en het oefenuurtje is van 10 tot 11 uur en bedoeld voor kinderen van 4 tot 
en met 9 jaar. 

 

 

Hi Sporting west/Bonarius.commers! 
Afgelopen maand was er weer een JAC activiteit gepland voor de jeugd.  
 
De f-jes gingen op een digitale speurtocht.  Mickey mouse ging naar een feestje en de kinderen moesten 
uitzoeken naar welk feestje en wat er in zijn pakje zat.  Bij elke opdracht kregen de kinderen en letter en 
die letters samen vormden het antwoord. We zochten naar verschillen in een tekening, we tekenden, we 
gingen liedjes raden,  we deden een dansje etcetera. En uiteindelijk kwamen we er achter dat Mickey naar 
Beatrix ging, want die was de volgende dag jarig. 
 
Lees verder door op de link te klikken 
 
SAVE THE DATE: 13 maart voor de A en de B en voor de Kangroes/E/F/D en C is het de 20ste van 
maart! 

 

 

Hoi Allemaal, 
In de afgelopen vier weken hebben veel van de Sporting West /Bonarius.commers zichzelf via Facebook 
voorgesteld. Een heel leuk initiatief van Rodney dat tot nu toe door iedereen is opgevolgd. We zijn 
inmiddels toe aan de vijfde serie, maar we kunnen ons voorstellen dat niet iedereen alle deelnemers heeft 
gezien. Daarom via deze link nog eens overzicht van ieder die zijn filmpje heeft ingeleverd. Natuurlijk 
zullen we deze samenvatting straks verder uitbreiden met alle leuke fimpjes die nog gaan komen. 

  

 


