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VRIJDAG A.S. JAV via ZOOM  start 19.30 uur 

 

Beste leden,  
A.s. vrijdag de 13de november houden wij de verplichte Jaarlijks Algemene Vergadering. Ivm de Corona regels 
ONLINE deze keer. Meld je bij Ellen (secretaris@sportingwest.com) voor een toegangscode en zorg dat ZOOM 
op je PC of tablet geïnstalleerd staat. Bij zo'n digitale vergadering zijn er wat gedragsregels waarvan we hopen 
dat iedereen zich daar aan houdt.  
1) Alle deelnemers aan de vergadering zetten hun geluid op "mute". 
Mogelijk kunnen we dat ook centraal, anders moet het individueel. 
2) Heb je vragen dan dienen die te worden ingetikt via de "chat" functie. 
3) Als je het woord hebt gekregen, zorg dan voor zo min mogelijk achtergrond geluid en ga na verkregen 
antwoord weer terug naar de "mute" status. 
3) Gebruik zoveel mogelijk een headset, dat vergroot de verstaanbaarheid. 



 

 
Wij hopen dat zoveel mogelijk leden deze vergadering zullen bijwonen. In de mails van het secretariaat zijn 
agenda, jaarverslag, aangepast huishoudelijk reglement en voorgestelde aanpassingen Statuten verspreid. 
Lees ze vooraf nog even door zodat je goed voorbereid aan de vergadering kan deelnemen. Hetzelfde 
geldt voor het financieel verslag waar dit jaar extra uitleg bij is opgenomen. Link en password zijn op te 
vragen via penningmeester@sportingwest.com. 
 
Op 26 oktober hebben vertegenwoordigers van SKV Amsterdam en Sporting West/Bonarius.com zich 
gebogen over het vernieuwen van de overeenkomst tussen beide partijen. Inmiddels zijn er al weer drie 
jaar voorbij sinds het begin van onze samenwerking en zijn er wat veranderingen opgetreden (o.a. het 
midweeks en combiteam (SW4) waardoor aanpassing van het contract noodzakelijk werd. Beide partijen 
zijn nog steeds erg happy met elkaar en derhalve is een nieuwe overeenkomst gesloten voor de periode 
van opnieuw drie jaar (1 augustus 2020  t/m 31 juli 2023).  
 
Volgende reguliere nieuwsbrief: 30 November  a.s 

 	

 

 

Hoi Allemaal, 
 
Oefenwedstrijden 
We hadden een heel mooi oefenprogramma. Maar helaas mocht die niet doorgaan. 
Met de oefentegenstanders is in principe afgesproken om te kijken of we voor de competitie begint nog 
kunnen oefenen. 
Het programma tegen Tempo verschuift waarschijnlijk naar het voorjaar. Dan oefenen we op het veld. 
Misschien ook wel leuker, omdat er dan meer teams gelijk kunnen spelen en er mogelijk ook weer publiek 
bij mag. Je kunt dan ook makkelijker even bij een ander team kijken of invallen. 
  
Clinic D 
Zaterdag 14 november geeft Aad, de trainer van het eerste team, een clinic aan de D1. Die clinic is van 10 
tot 11 uur in de Inloophal, Hopelijk kan iedereen er bij zijn. 
  
Schoolkorfbal 
De afgelopen weken zijn we ook weer op scholen geweest. Niet alle scholen, want er waren scholen die 
toch wel terug houdend waren met trainers van buitenaf. 
Afgelopen week waren we gelukkig wel weer op de Zeeheld, De Kleuters en de groepen 3 en 4 kregen 
daar van Molly en mij een korfbal les. In het voorjaar gaan we weer terug en hopelijk mogen we dan de 
groepen 3 en 4 nog een keer doen en dan ook de groepen 5 en 6. 
Ook op de Waterkant hebben de kleuters en de groepen 3 korfballes gehad. Bedoeling is om in maart met 
de groepen 4,5 en 6 te gaan korfballen. 
  



 

 

Hoi Allemaal, 
Dit uur is zoals gewoonlijk op de zaterdag van 10 tot 11 uur. Zolang er geen competitiewedstrijden zijn 
gaan weer terug naar het ritme van het voorjaar/zomer. Dus deze uurtjes zijn dus voor de 
Kangoeroes/Kleuterbal, Effies en de Eeetjes. Helaas zijn er geen toeschouwers toegestaan. Op het veld 
was het wat makkelijker, maar in de zaal is het dus helaas niet mogelijk om als ouder te komen kijken. 
Vriendjes zijn natuurlijk van harte welkom om mee te doen. 
Bij het Kleuterbal komen hele jonge kinderen. (4jaar). We kunnen ons voorstellen dat die het nog eng 
vinden zonder ouder. Geef dat in ieder geval even aan.  

 

 

Hoi Allemaal, 
Bij nader inzien worden de trainingen van sportverenigingen ook gezien als groepslessen. Dit heeft ons 
doen besluiten om voor de komende 2 weken alle senioren trainingen, in welke vorm dan ook, niet 
door te laten gaan. Dit zal zijn van maandag 9-11 t/m donderdag 19-11. De sporthallen zijn tijdens deze 
tijdstippen niet meer voor ons beschikbaar. Wij vinden het erg jammer dat eerdere berichtgevingen een 
ander beeld hebben laten zien. Rond 19-11 zal er een nieuwe update komen. 
 
Inmiddels heeft ook het KNKV aangekondigd dat het gehele wedstrijdprogramma voor 21 en 28 november 
niet wordt gespeeld. Volgens de  routekaart van het KNKV  betekent dat zowel voor de wedstrijdploegen 
als voor de breedtesportploegen dat het reguliere schema kan worden aangehouden. Maar ons inziens 
kan dat niet zonder gebruik te maken van de inhaaldagen die gepland staan op19 december en 27 
februari. Maar dat zullen we gauw genoeg vernemen. 

 

Hoi Allemaal, 
Na de vergadering as vrijdag gaan we nog even door met een gezellige SAC-activiteit 'Per seconde wijzer'. 
We zullen ons best doen om het totale programma tot max 22.30 uur te laten duren! Stuur een mailtje naar 
Ellen (secretaris@sportingwest.com) om jezelf van een plekje te verzekeren. 

 



 

  

 

 

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

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

 

 	

 


