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Hi allemaal, 
  
Afgelopen zaterdag was ik sinds lange tijd weer op het veld en het was heel prettig om gelijk weer het 
gevoel van ‘thuis komen’ te ervaren. Zo leuk om iedereen weer even te zien en vooral ook om iedereen 
weer even met een bal en een korf bezig te zien. En heel fijn dat iedereen het nog steeds kan opbrengen 
om de regels na te leven. Houd dat vol!! Wellicht dat er dit seizoen dan toch nog een competitie gestart 
kan gaan worden.. 
Het KNKV heeft, net als bij de zaalcompetitie, een schema gemaakt volgens welke het tweede deel van de 
veldcompetitie zou kunnen worden afgewikkeld. Klik op Routekaart competitie voorjaar 2021 om de kaart 
te kunnen inzien. De oorspronkelijke startdatum (17-4) is vanwege de noodzakelijke voorbereidingstijd 
vervallen. De eerste datum waarop mogelijk kan worden gestart is nu 24-4 .  
  
In de afgelopen periode is er een evaluatie geweest tussen bestuur en afgevaardigden van betrokken 



 

commissies over het spelen van wedstrijden op zaterdag. De conclusie is dat we het spelen op zaterdag 
graag behouden, maar dat het wel gewenst is om iedere zaterdag een volwaardig programma te hebben. 
Daarnaast willen we gaan bekijken of het mogelijk is om met enige regelmaat na de laatste wedstrijden op 
zaterdag en/of eventueel op de zondagen een leuke activiteit te organiseren zodat mensen óf blijven 
hangen óf na een uitwedstrijd nog naar het veld terugkeren. Dit zou in onze ogen goed zijn voor de 
binding, zichtbaarheid en kantineomzet. Mocht je een leuk idee hebben voor zo’n activiteit, meld je dan bij 
ondergetekende! 
  
Inmiddels zijn de jeugdtrainers en –coaches door Suzan Neuteboom benaderd om een gedragscode te 
ondertekenen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, denk er dan nog even aan!  
  
Zoals eerder genoemd doet de vereniging ook mee aan het Jeugdfonds Sport. Met dit vanuit Amsterdam 
gesubsidieerde fonds wordt het voor jongeren t/m 17 jaar uit minder draagkrachtige families toch mogelijk 
zich aan te sluiten bij sportverenigingen. Contributie en aanschaf van sportkleding wordt vanuit dit fonds 
gefinancierd. Weet U een kind dat om deze reden niet kan sporten, attendeer dan eens op deze 
regelgeving. Foldermateriaal en aanvraagformulieren liggen in het clubhuis.   
  
Sportieve groet en blijf gezond! 
Ellen 
  

 

 

Hoi Allemaal, 
Deze keer geen aanmeldingen van nieuwe leden, maar wel een onderwerp wat een beetje onder dit kopje 
past. In de afgelopen weken zijn we vaak benaderd met de vraag of ons veld te huur is. Doordat veel 
binnenlocaties nog gesloten zijn zoeken veel verenigingen, clubjes of individualisten een uitweg om toch te 
kunnen trainen. Veelal is ons antwoord: Iedereen is welkom tenzij...  Het veld is openbaar en in principe 
voor iedereen toegankelijk (mits geen beschadiging aan de grasmat wordt toegebracht). Indien echter 
Sporting West komt om te trainen of wedstrijden te spelen dat wordt men in principe geacht het veld te 
verlaten. We verwijzen in de communicatie vaak naar het trainingsschema op onze website zodat bekend 
is wanneer het veld door ons bezet is 
Niet altijd zal ieder die op het veld sport op de hoogte zijn van deze afspraken, probeer dan eerst een 
oplossing te vinden (mogelijk is er nog wel ruimte op het veld zonder dat de eigen training wordt 
verstoord) of verwijs dan naar het manifestatieterrein 
In een van de vele mailwisselingen stond onderstaande passage en die willen we jullie niet onthouden. 
Een compliment aan allen 
Inmiddels vindt er een leuke kruisbestuiving plaats op het kunstgrasveld, verschillende sporten en 
gemixte (culturele) achtergronden werken dwars door elkaar heen. 
Iets dat ik zeker wil benoemen, is de grote sportiviteit die wordt getoond door jullie vereniging. 
Nog nooit zijn we weggestuurd of is er een onvertogen woord gevallen ondanks dat het veld soms 
druk wordt bezet door ‘vreemden’. 



 

 

In het kader van bestuurlijke vernieuwing zal ik miv volgend seizoen geen penningmeester meer zijn van 
deze club. Jeroen is gevraagd om mij op te volgen en als voorbereiding daarop loopt hij al enige tijd mee 
tijdens de bestuursvergaderingen. Corona verbiedt helaas een intensiever contact zodat van inwerken op 
de financieel portefeuille nog niet veel terecht is gekomen, maar dat wordt hopelijk gauw beter. Op ons 
verzoek heeft Jeroen een kleine introductie geschreven 
Rob 
 
Ik ben Jeroen Anema, geboren en opgegroeid in het Drentse Nijeveen en daar op mijn 7e begonnen met 
het korfballen bij DOS’46. Daar heb ik, sinds mijn 7e,  bijna 25 jaar gekorfbald en naast het korfballen heb 
ik daar onder andere ook in het bestuur gezeten als penningmeester. Dit eindigde allemaal nadat ik was 
verhuisd naar Amsterdam en via een oud speler van DOS’46 (Casper Boom), die inmiddels de clubs in 
Amsterdam goed kende, ben ik bij Sporting West terecht gekomen, want dit was veruit de leukste club in 
Amsterdam! 
In het dagelijks leven werk ik als Business Controller, sinds 1 januari bij FysioHolland. Dus ik heb wel enige 
fascinatie voor cijfers en ik denk dat ik mede daarom ook ben gevraagd om mee te kijken bij het bestuur, 
met het idee om in de toekomst het stokje over te nemen van Rob. 
Ik vind het erg leuk om nu mee te kijken, als ‘stagiair’, hoe het er bij deze vereniging aan toe gaat in het 
bestuur en ik vind ik het ook erg leuk om mijn bijdrage te kunnen leveren aan het verder laten bloeien en 
groeien van deze mooie vereniging. 
 
 
  

  

 

 

Hoi Allemaal, 

Zaterdag 3 april is er geen Oefenuur/ Kangoeroe uur. 
Zaterdag 10 april 2021 is het volgende Kangoeroe en Kleuterbal uur. 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. 
 
Voor kinderen vanaf 6 jaar (tot 10 jaar) is het ook mogelijk om op woensdag te komen trainen.We trainen 
dan van 17.30 tot 18.30 uur . 
 
De trainingen zijn op ons veld in het Westerpark. 



 

 

Hoi Allemaal, 
Door de verruiming van de avondklok is er qua training weer wat meer mogelijk. De selectie zal ingaande 
dinsdagavond 6 April de trainingen hervatten vanaf 20.15 tot 21.15 uur. Uiteraard nog steeds met in 
achtneming van de geldende Corona regels. Daarnaast wordt voorlopig ook de zaterdag nog als 
trainingsdag aangehouden. 
Het trainingsschema op de site (te bereiken via de link onderaan deze nieuwsbrief) is op deze wijziging 
aangepast.  

 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

 

  

 


