
  

 

Nieuwsbrief nr XX - Seizoen 2020-2021 

 

 

  

 

OPENING 
We beginnen deze keer met een zakelijke mededeling waarvan we niet hopen dat mensen er gebruik van zullen 
maken. Vanwege statutaire vastlegging is het verplicht aan onze leden mede te delen dat opzegging voor de 
vereniging dient te geschieden voor 31 mei a.s. U kunt hiervoor gebruik maken van de pagina op onze website, 
te bereiken via deze link. Indien u niet voor de genoemde datum hebt opgezegd, dan volgt automatisch de 
verplichting tot het betalen van contributie voor het komende seizoen 2021-2022.  
  

 

Hallo allemaal, 
  
Gelukkig beginnen de temperaturen wat op te lopen, maar helaas is het nog niet zulk lekker weer waar we 
misschien wel op gehoopt hadden. Ook was onze hoop toch wel een beetje gevestigd op de 
persconferentie van 11 mei waar hopelijk wat versoepelingen gemeld zouden gaan worden. Deels is dat 



 

ook zo maar wel met een grote maar!!!! Want als de cijfers blijven dalen dan mag er vanaf 19 mei weer wat 
meer voor de mensen vanaf de 27 jaar namelijk het volgende; 
  
Buiten sporten in groepen 
Buiten sporten in groepsverband kan weer, maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 
personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.  
Een mooi vooruitzicht en nu maar duimen dat de cijfers blijven dalen…… 
  
Wat betreft TeamNL op 25 en 26 mei is helemaal rond iedereen beneden de 27 jaar kan hier aan mee 
doen en zich opgeven via de website, ik denk een mooie ervaring om hier aan deel te nemen. 
  
Laten wij hopen (daar gaan wij wel vanuit) dat wij het nieuwe seizoen op een “normale” manier kunnen 
gaan starten. Dit alles hangt natuurlijk ook af van het vaccinatie tempo en de teruglopende besmettingen. 
Ik heb daar goede hoop op dat dit gaat gebeuren en wij weer als vereniging kunnen gaan acteren zowel 
binnen als buiten de lijnen want dat is toch wel iets waar een ieder naar uit kijkt. 
  
Hou nog even vol en let goed op jezelf en je medemens…. 
  
Peter. 

 

 

Opnieuw een toekomstig lid (als ze straks twintig wordt , in Amsterdam komt studeren en wil ervaren hoe 
leuk haar vader en overige familie bij Sporting West hebben gekorfbald. 
Hartelijk gefeliciteerd Ilja en Danielle met jullie derde spruit. 

.      

 

Hoi Allemaal, 
 



 

25 en 26 Mei is het zover dan komt TeamNL naar Sporting West. 
 

HEB JIJ JE AL OPGEGEVEN? ZO NEE? KLIK HIER 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Op dinsdag 25 mei zullen we 2 clinics hebben van TeamNL 
 
18:30 verzamelen op het veld voor de A, B en C jeugd 
19:00 start van de clinic voor de jeugd 
20:00 start van de clinic voor de leden <27 (inclusief de A-junioren) 
 
Op woensdag 26 mei is de jeugd aan de beurt. TeamNL zal in de ochtend (09:00 tot 11:30) de 
Westerparkschool en de Waterkant bezoeken om samen met de kleuters (groep 1-2) kinderen kennis te 
laten maken met onze leuke sport.  
 
Na een goede lunch waarbij de voltallige selectie van TeamNL in het Westerpark samen zal komen. Zijn in 
de middag de schoolkinderen (groepen 1-2 en 3-4) en de leden van de vereniging (Kangoeroes, F, E, D en 
C) uitgenodigd om samen met TeamNL te gaan deelnemen aan een clinic. Tijdens de clinic zullen de 
kinderen balvaardigheid oefenen in verschillende spelvormen. 
 
Deze clinic start om 14:30 en het programma is rond 16:00 afgelopen. 
 
Het hele programma zal natuurlijk leuk aangekleed worden zodat het een mooi feest gaat worden. 
 
We hopen op veel deelnemers en ondertussen hebben al veel mensen zich aangemeld. Wil je ook 
meedoen? Klik dan op de link hierboven! 
 
Heb je vragen over TeamNL? Meld je dan bij Stefan (stefan@nifterick.com) 
 
Ik heb er veel zin in, want het gaat samen met het Pinksterkamp een fantastische week worden, nu nog 
mooi weer :-) 
 
Groet Stefan 

  

 

Hoi Allemaal, 
 
Wederom is er goed nieuws te melden! 
 
Na Lars, sluit ook Tessa van Heusden aan bij de Technische Commissie. Tessa gaat zich bezighouden 
met het administratieve deel van onze commissie; we noemen dit het ‘administratief hart’.  
 



 

Tessa wordt ingewerkt door Pascalle Pieters, die hier veel ervaring mee heeft en de TC op dit vlak al 
geruime tijd ondersteunt. Top Pascalle en in deze nieuwsbrief een compliment en extra  dankjewel 
hiervoor.  
Tessa heeft een voor de meesten van ons bekende achternaam, maar is geen familie van ...... 😉 
Als je Tessa beter wil leren kennen, haar "ons kent ons" video staat op onze Facebookpagina. 
 
Ook Cor van der Valk treedt toe tot de TC. Hij zal zich naast de activiteiten voor de TJC, voornamelijk 
bezig houden met het ‘monitoren en begeleiden van overkomende junioren’ in de senioren. Ook is hij 
aanspreekpersoon voor de trainer/coaches van de ploegen 1,2 en 3. Deze activiteiten vallen onder het 
technische deel van onze commissie. Cor maakt dan ook deel uit van het ‘technisch hart’ van de TC en wij 
zijn blij met zijn ervaring. 
 
Tessa en Cor wensen wij veel succes, maar vooral ook plezier bij het uitvoeren van al hun taken. 
 
Namens de TC 
Hilda  

 

 

Beste leden, 
 
In de laatst gehouden bestuursvergadering is besloten om de laatste twee termijnen van het contributiejaar 
2020-2021 NIET te incasseren. De vereniging heeft helaas door Corona gedwongen niet kunnen bieden 
waar zij normaal gesproken voor staat en het ziet er naar uit dat dit niet of slechts deels gaat verbeteren tot 
het eind van dit seizoen. Derhalve vinden wij enige geldelijke compensatie op zijn plaats. Hoewel de vaste 
lasten natuurlijk gewoon doorgaan is er vooral vanwege het volledig afgelasten van de zaalcompetitie 
financiële ruimte om deze tegemoetkoming te doen.  
 
Voor hen die via een automatische betaling de contributie voldoen zal ik eind mei een herberekening 
maken en het teveel betaalde terugstorten. 
Gr 
Rob 

 

Hoi Allemaal, 

Zaterdag 15 mei 2021 is het volgende Kangoeroe uur en Kleuterbal. 
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 weer 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. 

 

PINKSTERKAMP 2021 

Helaas gaan we dit jaar niet naar Hulshorst, maar Sporting West/Bonarius.com heeft een plan. 
We vieren Pinksteren in Amsterdam! 



 

 
DATUM: 22 & 23 mei, Ladderhuis in het Westerpark. 
Spelletjes in het park en je slaapt lekker in je eigen bedje! 
 
Dit is de link om je op te geven  
Zaterdag verzamelen we om half elf en zondag om twee uur. Zorg dat je op tijd bent.  Op de flyer staat wat 
je mee moet nemen. We eindigen het kamp met een echte bonte avond, net als altijd. Wil jij ook optreden? 
Geef je dan z.s.m. op bij je leider. Die geeft het dan weer door aan de pinksterkampleiding. 

Zorg dat je erbij bent, want dit wordt hopelijk een uniek kamp! 

  



 

 

Via deze links ben je snel ergens op de website. 
Nu de avondklok is vervallen gaan we qua veld trainingen weer terug naar het oorspronkelijke schema.  
In principe vervallen de zaterdagtrainingen, tenzij dit onderling extra wordt afgsproken 

• Commissies 
• Programma  
• Rangen en Standen 

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

 

  

 


