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Organisatie 

 

Ledenadministratie 

 

Vanuit de Korfbalbond komt onderstaan verzoek: 

 

Zorg voor een recente pasfoto op de KNKV-app! 

 

Eigenlijk kon t/m vandaag (vrijdag 4 september) een foto gewijzigd worden, daarna niet meer tot na de najaar 

veldcompetitie. Omdat we dit niet met jullie gecommuniceerd hebben, stellen we deze optie nogmaals open van 

maandag 7 september t/m vrijdag 11 september. 

 

Wij willen alle leden (spelers, coaches, staf en scheidsrechters) en ouders van jeugdleden vragen om te 

controleren met wat voor foto je in de KNKV Wedstrijdzaken-app staat.  

Niet een vakantie foto maar het liefst een pasfoto, bijv. een selfie van voren. De arbitrage controleert namelijk via 

de app of de spelers, coaches en staf die op het digitale wedstrijdformulier vermeld worden ook daadwerkelijk in 

het veld staan of bij de wedstrijd aanwezig zijn. Dit kan niet met een foto die al enkele jaren oud is, vooral niet bij 

de jeugdteams! Ook al is je profiel afgeschermd in de app, dan kan de scheidsrechter de foto controleren (vanaf 

vlak voor de wedstrijd tot vlak na de wedstrijd). 

 

Je kunt de foto als volgt wijzigen in de KNKV-app: 

- Ga naar het menu linksboven in de app en klik vervolgens onder het kopje ‘ALGEMEEN’ op ‘instellingen’; 

- Voor leden van 16 jaar en ouder: klik op ‘mijn persoonsgegevens’. Hier kun je je foto (en eventuele andere 

persoonsgegevens) wijzigen. 

- Voor ouders van leden tot 16 jaar: klik op ‘mijn kinderen’. Hier worden de kinderen die lid zijn 

weergegeven. U kunt hier de foto (en eventuele andere persoonsgegevens) wijzigen. 

  

Voor leden tot 16 jaar kunnen alleen de ouders de foto wijzigen. Ouders kunnen zelf een account maken. Het 

is belangrijk dat hierbij het email-adres wordt gebruikt wat ook bij de ledenadministratie/KNKV bekend is. Mocht je 

niet meer weten welk adres je hebt laten registreren, vraag dit dan na bij de ledenadministratie via de vereniging. 

 

Helaas ben ik precies deze week op vakantie en kan dus niet voor de eventuele assistentie zorgen. 

Als het niet lukt om in te loggen of de foto te wijzigen kunnen we het bij de volgende mogelijkheid regelen. 

 

Eduard Meulenberg 

Ledenadministratie@ckvdes.nl 

 

Schoonmaakrooster  

 

Beste allemaal, 

 

Bij de start van het seizoen, hoort ook weer de start van de schoonmaak tijdens trainingsavonden. Omdat er de 

eerste keer veel schoon te maken was, hebben de ouders van de C1 en de C2 afgelopen week al hun beste 

beentje voor gezet. 
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De overige data zijn volgens het onderstaande rooster ingepland. Zet deze alvast in jullie agenda, en regel 

onderling op tijd voldoende man/vrouwkracht, dan is het weer zo gedaan.  

 

Denk ook tijdens de schoonmaak aan voldoende afstand onderling! De schoonmaaktaken in de keuken moeten 

wellicht verspreid worden over maandag en donderdag. 

 

C1+C2 D1 E1 F B1 C1 C2 D1 

week 36 week 37 week 38 week 39 week 40 week 41 week 42 week 43 

31-aug 07-sep 14-sep 21-sep 28-sep 05-okt 12-okt 19-okt 

06-sep 13-sep 20-sep 27-sep 04-okt 11-okt 18-okt 25-okt 

 

Als er nog vragen of opmerkingen zijn, of jullie missen dingen tijdens de schoonmaak: er hangt een lijst in de kast, 

waar het op genoteerd kan worden, of meld het aan mij persoonlijk. Alvast bedankt voor jullie inzet!  

Met dank aan Jasper en Ella voor het voorwerk en de overdracht! 

Neeltje 

 

Indeling schoonmaak op zaterdag  

 

Voor de maanden september t/m oktober zijn de volgende teams ingedeeld om op zaterdag na afloop van de 

wedstrijd(dag) de kantine weer op te ruimen en de vloer te vegen/dweilen.  

 

29-aug DES 4 

05-sep DES 5 

12-sep DES 3 

19-sep DES 6 

26-sep DES A2 

03-okt DES A1 

10-okt DES 4 

17-okt DES 1 

24-okt DES 2 

 

Noteer de datum alvast in jullie agenda. Als er vragen zijn, of jullie missen iets, laat het weten.  

 

Groetjes,  

Neeltje  

  



 

Vertrouwenspersoon 

 

ckv DES wil een vereniging zijn, waar leden, ouders en vrijwilligers zich veilig en vertrouwd kunnen voelen en 

waar iedereen met plezier kan korfballen. Om een veilige omgeving te behouden doet DES er alles aan om zaken, 

die dit in de weg staan, zoals treiteren, pesten, agressie, seksuele intimidatie en andere ongewenste 

omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

Helaas komt ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag overal voor en kan ook 

binnen onze vereniging plaatsvinden. ‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je 

het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het 

contact met je trainer en/of leider of teamlid die je zelf niet met hen durft te 

bespreken? Vaak is het moeilijk om hierover te praten. DES zou jou hier graag bij 

willen helpen! 

 

 

Om de drempel hopelijk weg te nemen, zijn er twee vertrouwenspersonen binnen DES waar je naar toe kunt: Ilse 

Poot en Sanne Ardesch. Zoals de naam het al zegt: Alles wordt strikt vertrouwelijk behandeld! Er gebeurt niets 

zonder jouw toestemming!  

 

De vertrouwenspersonen hebben binnen DES de volgende taken: 

- Luisteren naar het probleem en/of klacht.  

- Samen bepalen of er iets gedaan moet worden en wat de te ondernemen stappen moeten zijn 

- Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing 

- Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening 

- Preventie activiteiten. 

 

De vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen binnen DES, niet alleen voor de leden maar ook voor de ouders en 

vrijwilligers.  

 

Ilse en Sanne zijn uiteraard aan te spreken op de club of via de mail: vertrouwenspersoon@ckvdes.nl 

 
      

            Ilse Poot             Sanne Ardesch 

 

Barrooster zaterdag 12 september 

 

09:45 - 10:30 Ouders E1 
10:30 - 11:30 Ouders A2 
11:30 - 12:30 Ouders A1 
12:30 - 14:00 Cheska Kempeneers 

Milou Horneman 

14:00 - 15:00 Ouders C2 
15:00 - 17:00 Gertjan Nolten 
  Reinier van der Veen 
17:00 - 18:45 Vera van Dijk 

Nienke Bennink 
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Mocht je niet kunnen, zorg dan zelf voor een vervanger (Tip: kijk eerst binnen je eigen team). Breng mij daarna 
wel even op de hoogte via bar@ckvdes.nl. 
 
In verband met Corona zijn er een aantal maatregelen genomen, hieronder de belangrijkste met betrekking tot de 
bar: 

- bij klachten, blijf thuis! Probeer wel een vervanger te regelen; 
- het is alleen mogelijk om te pinnen; 
- we werken met een bezetting van twee personen (één keuken, één bar); 
- desinfecteer/was je handen regelmatig (voor, tijdens en na je bardienst); 
- desinfecteer ook kranen, deurenklinken, schakelaars, vaatwasser, tapinstallatie e.d., bijvoorbeeld als je 

even niets te doen hebt; 
- alle glazen (bier, wijn en frisdrank) extra goed schoonmaken (inclusief voorspoelen in de spoelbak bij de 

tap). De spoelbak laten doorstromen en schoonmaken; 
- de kantine/bar sluit een half uur na het einde van de laatste thuiswedstrijd; 

 
Wiebe Bode 
 

Wedstrijden 

 

Uitslagen 5 september 

 

Vitesse 1 - DES 1 20-11 

HKV/Ons Eibernest 2 - DES 2 11-12 

Refleks 3 - DES 3 11-12 

DES 4 - De Meervogels 3 9 - 21 

DES 5 - Nexus 2 10-7 

DES 6 - De Meervogels 6 10-16 

Dunas A1 - DES A1 18-5 

Vriendenschaar A2 - DES A2 8-5 

DES (D) B1 - Avanti B2 8 - 15 

DES (D) C1 - VEO C1 4 – 10 

't Capproen C1 - DES (D) C2 1 - 3 

DES (D) D1 - Korbis D3 6 - 8 

Refleks E4 - DES (D) E1 0 - 0 2 - 2 

 

Afmelden junioren en senioren 

 

Mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn bij je wedstrijd kun je je vóór woensdag afmelden. Ná woensdag 

alleen maar door ziekte of blessure. Afmelden kan door een mailtje te sturen naar senioren@ckvdes.nl. Of te 

appen/bellen/smsen naar 0633854458 (Dieuwertje) of 0638744642 (Kirsten). 

 

Groetjes, 

Dieuwertje en Kirsten 

 

Start competitie: afmelden jeugd 

 

Afgelopen zaterdag is de competitie weer gestart, en vandaag vinden jullie het wedstrijdprogramma, inclusief 

chauffeurs en scheidsrechters voor het komende veldseizoen. Mocht je een keer niet kunnen spelen, en speel je 

komend seizoen in de B, C, D of E, laat me dan NU vast weten als je er een zaterdag dit najaar niet bij kunt zijn, 

dan kan ik daar rekening mee houden. 

Verder wil ik jullie verzoeken om eventuele chauffeursbeurten die niet uitkomen, onderling met de andere ouders 

te ruilen. 

 

Alvast bedankt en laten we er ondanks Corona een mooi seizoen van maken, 

 

Jeltje Goudriaan 

Wedstrijdsecretariaat jeugd 

(jeugd@ckvdes.nl of na woensdag 015-2134338, niet na 21:30 bellen s.v.p.).  
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Wedstrijdprogramma zaterdag 6 september 

Team Tegen T/U Verz. Aanv. KG/G Sportpark Scheidsrechter Chauffeurs Bijzonderheden 

1 GKV (H) 1 T 14:30 15:30 KG Sportpark Biesland Bond   
Gebl: Sanne 

Res: DES 2 

2 KOAG 2 T 13:10 14:10 KG Sportpark Biesland Bond   Res: Mees, Rosalie, DES 1 

3 GKV (H) 2 T 15:50 16:50 KG Sportpark Biesland Bond   
Afw: Milou, Rian 

Res: Maaike, Vyenne, Esmée 

4 Excelsior (D) 5 U 10:00 11:00 KG Sportpark Biesland       

5 Twist 5 U 15:30 17:00 KG 
Sportcomplex Claudius 

Civilislaan 
    

Afw: Sjoerd?, Lara 

Res: Jelle 

6 Avanti/Post Makelaardij 9 U 12:00 13:00 KG Sportpark De Groene Wijdte     
Afw: Mirjam B., Miriam 

Res: Megan 

7 Maassluis 4 T 12:45 13:30 
KG 

DKC 
Sportpark Biesland Rian   

Afw: Joost, Paul, Danielle, Jeltje, Marieke 

Res: Job, Giovanni, Robbert, Brian, Matthijs, 

Chris?, Jitske, Sara, Ezra 

Brian en Matthijs zijn er alleen de 2e helft 

A1 ALO A2 T 11:50 12:50 KG Sportpark Biesland 
Bond (Backup: 

Bram L) 
  Brian en Matthijs  zie DES 7 

A2 ODO A3 T 10:45 11:30 KG Sportpark Biesland Menno   Job en Giovanni  zie DES 7 

B1 RWA B1 U 08:00 09:30 KG Sportcomplex Landweg   Groenhof, Koelma, Vink Bles: Anniek 

C1 ODO C1 U 09:45 11:15 KG Sportpark De Commandeur   van Rijn, Ton, Capel Jesse & Capser zie C2 

C2 Valto C4 T 14:15 15:00 
KG 

DKC 
Sportpark Biesland Mees   Res: Jesse en Casper 

D1 Fortuna/Delta Logistiek D3 U 11:15 11:45 KG Sportpark Kruithuisweg-Oost   Verzamelen bij Fortuna   

E1 Achilles (Hg) E4 T 10:00 10:30 KG Sportpark Biesland Indy     

F1 Trainen T 9:45 10:00 G Sportpark Biesland    

 



 

Colofon 
Website: www.ckvdes.nl  
Veld: Biesland Bieslandsepad 10 2616 LL Delft 015-2140317  
Zaal: de Hoornbloem Koningin Julianaplein 1 2635 HD Den Hoorn 015-2574138  

Postadres: Postbus 6061 2600 JA Delft  
E-mailadres gewijzigd? Mail naar ledenadministratie@ckvdes.nl  
Kopij inleveren: vóór zondag 14:00, via redactie@ckvdes.nl. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.  

 
Wedstrijdsecretariaat  
Na woensdag 20:00 geldt voor iedereen: Alleen afmelden als je onverwacht ziek geworden bent, en alleen per telefoon!  

Senioren en Junioren: Uiterlijk woensdag voor 20.00 via senioren@ckvdes.nl of per telefoon bij Kirsten (06-38744642).  
Aspiranten en pupillen: Uiterlijk woensdag voor 20:00 bij Jeltje Goudriaan, via jeugd@ckvdes.nl of per telefoon: 015-2134338.  
 

Bestuur       bestuur@ckvdes.nl  
Voorzitter   Arco Valkenburg    voorzitter@ckvdes.nl  
Penningmeester   Rowan Meulenberg   penningmeester@ckvdes.nl  

Secretaris   Kirsten van der Vaart   secretaris@ckvdes.nl  
 
Vertrouwenspersonen Ilse Poot en Sanne Ardesch   vertrouwenspersoon@ckvdes.nl  

Ledenadministratie  Eduard Meulenberg   ledenadministratie@ckvdes.nl  
 
Ledenwerfcommissie  Suzanne Böhmers    ledenwerf@ckvdes.nl  

Schoolkorfbal   Rosalie Baarslag    schoolkorfbal@ckvdes.nl  
 
DES-Toernooi   Maaike van Velzen    organisatie@destoernooi.nl  

 
Technische Zaken  Sjoerd van Velzen    atc@ckvdes.nl  
Opleidingen   Brian Vernout    opleidingen@ckvdes.nl  

Scheidsrechters   Riemer Smid    scheidsrechter@ckvdes.nl  
Oefenwedstrijden   Marieke van Eik & Marscha van Dort  oefenwedstrijden@ckvdes.nl  
 

Senioren       stc@ckvdes.nl  
Voorzitter   Yolanda Karper 
DES 1 en 2  Coen Kunz  

DES 3 en 4  Milou Horneman  & Tom Makkus 
DES 5, 6 en 7   Thijs Duurkoop  
DES A1, A2 en A3   Renske van Esveld  

Jeugd        jtc@ckvdes.nl  
DES B & C   Mark Vlaanderen  & Simanca Deurloo 
DES D, E, F en Kangoeroes  Irene de Bruin & Ilse Poot 

 
Communicatie   Paulien Verlaan    communicatie@ckvdes.nl  
Redactie    EvertJan Berkel    redactie@ckvdes.nl  

Sociale Media   Tom de Zutter & Lara van der Reijken  
Website   Marijn de Schipper & Gertjan Nolten  
Sponsoring   Martin van de Voorde   sponsoring@ckvdes.nl  

Sponsorkleding   Josje Krijgsman    sponsorkleding@ckvdes.nl  
 
Activiteiten   Wouter Loozen    activiteiten@ckvdes.nl  

Schutterstoernooi   Paulien Verlaan en Simanca Deurloo schutterstoernooi@ckvdes.nl  
Tennis    Frits Tetenburg    tennis@ckvdes.nl  
Jeugdactiviteiten   Lara van der Reijken  jac@ckvdes.nl  

Jeugdkamp   Sjoerd van Velzen    jeugdkamp@ckvdes.nl  
 
Accommodatiebeheer  Ella Knoeff   accommodatiebeheer@ckvdes.nl 

Barbezetting   Wiebe Bode    bar@ckvdes.nl  
Materiaalbeheer   Thijs Papenhuijzen    materiaalbeheer@ckvdes.nl  
Onderhoud   Vacant  

Schoonmaak   Neeltje van den Ende  
Stichting sportpark Biesland  Erik Kraay  

 

Kantine: beschikbaarheid en reserveren, mail naar reserveren@ckvdes.nl 
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