
Sporting West gaat digitaal! 
 
Tijdens deze toch wel hele speciale periode is een goede communicatie richting onze 
leden van essentieel belang. Omdat het nieuws soms sneller gaat dan je kan 
bijhouden en niet iedereen altijd de website bezoekt zullen we jullie vanaf nu per e-
mailing verder informeren over de belangrijkste zaken. 
 
Kortom is er wat te delen of moeten we wat delen dan doen we dit per e-mail.  

	
Beste leden, 
   
De laatste informatie welke wij met jullie hebben gedeeld dateert van 26 maart. 
Wij zijn blij dat dinsdag 21 april het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het 
coronavirus heeft verlengd en voor een deel versoepeld. 
 
Met name voor onze jeugdafdeling gaat dit hopelijk wat meer bewegingsruimte 
geven. Alvorens wij kunnen bepalen hoe wij aan deze versoepeling invulling kunnen 
geven dienen wij helaas nog te wachten op de afspraken/instructies van de 
Gemeente Amsterdam  Daarnaast werkt het NOC/NSF aan een sportprotocol. Het 
KNKV zal dit protocol korfbal specifiek maken waarna wij het vereniging specifiek 
kunnen maken. KNKV heeft de verwachting uitgesproken dat zij rond dit weekend 
het protocol kunnen leveren. Wij moeten dan ook een ieder vragen nog even geduld 
te hebben.  
 



Zonder een GO van het bestuur is het verboden om gezamenlijke sportactiviteiten 
vanuit de verenging uit te oefenen. Uiteraard zullen wij zo spoedig mogelijk 
duidelijkheid geven over hoe en aan wie wij weer invulling geven aan vereniging 
sportactiviteiten. 
  
Ten aanzien van de afwikkeling van de veld- en zaalcompetitie heeft het KNKV de 
volgende besluiten genomen. 
  
Veldcompetitie 
De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Er zijn dus 
geen kampioenen en degradanten. Met name voor ons eerste team is dit erg jammer 
omdat ze heel dicht bij een kampioenschap en promotie waren. 
  
Zaalcompetitie 
In het wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie geldt dat de momenteel bereikte stand als 
eindstand telt. Daarbij treedt de promotie- en degradatieregeling in werking. De 
consequenties van de promotie- en degradatie regeling zijn inmiddels kenbaar 
gemaakt. 
 
Tussenklasse 
Het KNKV heeft een onderzoek gedaan tot het invoeren 
een tussenklasse. Uiteindelijk heeft de KNKV besloten dat er geen tussenklasse 
wordt geformeerd. De zaalfinale zal derhalve definitief niet meer worden gespeeld. 
  
De uitgebreide informatie van het KNKV over alle hierboven genoemde 
onderwerpen kunnen jullie via deze link vinden. 
  
Ook het bestuur heeft besluiten genomen.  

• Mede naar aanleiding van vragen van leden hebben wij de contributie van het 
laatste kwartaal (maart, april en mei), gezien deze bijzondere 
omstandigheden, gereduceerd tot maximaal 1 maand. Voor de maanden april 
en mei zijn jullie derhalve geen contributie verschuldigd. Rob zorgt er voor dat 
het juiste bedrag wordt geïncasseerd en mocht je zelf een maandelijkse 
automatische overschrijving hebben ingeregeld zorgt Rob dat de teveel 
betaalde contributie terug wordt betaald. Indien je geen gebruik wilt maken 
van dit aanbod en de contributie volledig wilt voldoen dan staat het je vrij om 
dat te doen en wordt natuurlijk gewaardeerd. 
 
Bij aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (start in de maand juni as) zijn 
jullie de contributie weer op normale wijze verschuldigd.  
  

• Tot nader order is er een verbod op: 
- toegang tot ons clubhuis en kleedkamers 
- gebruik van materiaal voor het uitvoeren van een groeps- of individuele 
training 

Naast deze manier van contact houden met elkaar zijn er al diverse leuke initiatieven 
ontplooid via de website, Facebook en Instagram. Verderop vinden jullie hier meer 
informatie over. 
  
 



Tweede paasdag hebben wij via Zoom een bingo avond gehouden. Met ongeveer 40 
mensen, van jong tot oud, hebben wij 3 rondes gespeeld. Het was zeer geslaagd 
mede door de perfecte organisatie en natuurlijk de enthousiaste spelleider Jeffrey 
Beckers. We hebben elkaar weer even kunnen zien en horen!  
 
Het volgende event staat al weer voor de deur en dat is de Koningsnacht Online 
Pubquiz 2020 op zondag 26 april om 20.00 uur. Nieuwe initiatieven zijn altijd 
welkom dus heb je ideeën voor leuke activiteiten, stuur deze dan naar Jeffrey 
Beckers (bestuur@sportingwest.com).  
 
Voor nu kunnen jullie en wij niets anders doen dan ons goed laten informeren over 
de maatregelen van het kabinet en het RIVM en ons hieraan houden. Wij wensen 
jullie veel sterkte en gezondheid toe.  
  
De volgende nieuwsbrief hopen wij jullie volgende week al te kunnen toesturen! 
 
Namens het bestuur, 
Irma 
 

 
 
Hoi Allemaal, 
 
Het zijn gekke tijden, stonden we een week of 7 geleden nog allemaal lekker in de 
zaal te korfballen, zitten we nu allemaal thuis. We kunnen elkaar gelukkig nog steeds 
spreken via mail, chat of videobellen, want elkaar helemaal niet zien is wel een 
beetje gek. 
 
Omdat de maatregelen van de overheid in ieder geval dit seizoen nog gaan duren 
proberen we met zijn allen vooruit te kijken. Naar de aankomende zomer en naar 
seizoen 2020-2021. Zo is de TJC begonnen met het in kaart brengen van de nieuwe 
teams, zijn we de voorbereidingen gestart voor het zomerkorfbal en heeft het JAC al 
diverse activiteiten gestart tijdens de verplichte thuis periode. 
 
Ook hadden we natuurlijk een paar teams kunnen gaan huldigen want de A2, de B1 
en de E2 stonden bovenaan in de poule. Dit gaan we zeker alsnog doen, want het 
KNKV kan dan wel zeggen dat de competitie niet mee heeft gedaan, voor ons zijn 
jullie gewoon kampioen! 
 
Als er weer wat te delen is sturen we weer een nieuwsbrief uit, voor nu: 
 
STAY SAFE! 
 
Namens de JC, Stefan 
 



 
 

 
 

Sporting West t-shirt jacht!  
Nu we even niet meer kunnen korfballen liggen onze mooie  
tenues maar een beetje in de kast. Daarom zijn we de de  
T-shirt jacht voor jong en oud gestart. 
 
Het principe is hetzelfde als de 'Berenjacht' die nu gaande  
is, maar dan met het SW-shirt.  
 
Op deze kaart van Google kun je zien waar T-shirts te  
vinden zijn:    
Met de afstreepkaart kun je bijhouden hoeveel je er hebt  
gevonden.  
 
Het zou voor onze jonge kinderen erg leuk zijn als er  
meer T-shirts te vinden zijn.   
 
OPROEP: Hang je SW-shirt achter het raam, meld je aan met je adresgegevens 
(en evt een foto van het shirt). Dit kan via jac@sportingwest.comof stuur een 
berichtje naar Grea (06 22 56 02 92). 
	

	
	

Sporting West challenges! 
Via Facebook en Instagram zijn de challenges continue te zien en er zijn ook al veel 
deelnemers.Iedere dag komen er nieuwe filmpjes bij. 
Een super leuk idee om met zijn alle fit te blijven en ook onze skills te blijven 
verbeteren.  



Zelf ook even kijken? Alle filmpjes staan op onze website 
Check ook de deelnemers via: #sportingwestfit 
  

 
 
 
 
Online Pubquizzzzzzz 
Na het daverende succes van de Paasbingo, heeft het SAC het volgende evenement 
op de agenda: Koningsnacht Online Pubquiz 2020 op 26 april om 20:00! 
Ben jij altijd slimmer dan de rest? Weet jij op alles een antwoord? Of vind je het 
gewoon leuk om mee te doen? Meld je dan snel aan als individu of als team (team 
alleen mogelijk wanneer medespelers in dezelfde ruimte zitten)! 
 
Aanmelden voor de PubQuiz doe je hier! 
 

	


