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WELKOM BIJ GKV DEN HAAG
GKV bestaat al sinds 1921. Onze vereniging is ooit opgericht door
leerlingen van Gymnasium Haganum. Sind 1955 zijn wij gelegen aan de
Bezuidenhoutseweg. Ons motto is ‘LUCTOR ET EMERGO’, dat is Latijn
voor “ik worstel en ik kom boven.”
In deze gids staat alle informatie die je als lid nodig hebt.

Wij wensen je een hele gezellige en sportieve tijd bij GKV!

WWW.GKVDENHAAG.NL
INFO@GKVDENHAAG.NL
FACEBOOK.COM/GKVDENHAAG

YOUTUBE.COM/GKVDENHAAG
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WAT IS KORFBAL?
Korfbal is een typisch Nederlandse teamsport die, in tegenstelling tot de
meeste andere sporten, gespeeld wordt door DAMES EN HEREN SAMEN.
Korfbal bestaat al sinds 1902. Bij korfbal draait het voornamelijk op
SAMENSPELEN en EERLIJKE KANSEN. Je zou kunnen zeggen dat alle
spelregels hier min of meer op gebaseerd zijn.
Het wordt gespeeld op het veld en in de zaal, dit zijn ook twee aparte
competities. Het competitieschema wordt gemaakt door de Koninklijk
Nederlands Korfbalverbond (KNKV).

SEP - OKT

Veldseizoen (1e helft)

6 wedstrijden

NOV - MRT

Zaalseizoen

14 wedstrijden

APR - JUN

Veldseizoen (2e helft)

8 wedstrijden

Veld

Zaal

Sportveld Bezuidenhoutseweg

Sporthal Overbosch

Bezuidenhoutseweg 360

Vlaskamp 3

2594 BE Den Haag

2592 AA Den Haag
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DE REGELS IN EEN NOTENDOP
•

•

Er wordt gespeeld
verdedigingsvak.

in

2

vakken;

een

aanvalsvak

en

een

Na 12,5 minuut (tot de C-klasse) of na 2 doelpunten (Vanaf de Cklasse) wordt er gewisseld en wisselt dus ook de functie.

•

De F-klasse en de E-klasse spelen 4 tegen 4 in 1 veld (monokorfbal).

•

Per vak zijn er 2 jongens en 2 meiden van elk team.

•

Jongens mogen alleen jongens verdedigen en meiden alleen meiden.

•

Als je de bal hebt, mag je niet lopen of dribbelen.

•

Je mag wel met 1 voet uitstappen om beter te kunnen overgooien.

•

Je mag de bal niet uit de handen slaan of pakken.

•

Je mag niet schieten als de verdediger tussen jou en de korf met de
handen omhoog staat (“Verdedigd”)

BIJ DE F GELDEN ER WAT ANDERE REGELS:
•

Iedereen mag elkaar verdedigen en je mag altijd schieten

•

Een speler mag de bal maximaal 10 seconden vasthouden.

•

Als een team met 3 of meer doelpunten achter staat, mogen zij met 5
spelers spelen tegen 4 (superspeler) totdat het verschil weer minder is
dan 3 doelpunten.
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JOUW TEAM
Als je komt korfballen bij GKV dan maak je deel uit van een team. Een team
bestaat uit tenminste 4 DAMES EN 4 HEREN. In welk team je terechtkomt
bepaald de technische commissie. Dit wordt elk jaar opnieuw bekeken
voor de zomer. Bij de jeugdteams is het grotendeels afhankelijk van de
leeftijd die je op 1 januari had. Verder houdt de technische commissie
rekening met het niveau van de spelers, wie er graag samen willen spelen,
etc.

Bij de jeugdteams is ook de rol van de OUDERS erg belangrijk, Kinderen
vinden het leuk als ouders naar wedstrijden komen kijken om ze aan te
moedigen. Ze doen vaak dan nog beter hun best. Ook tijdens trainingen
kunnen ouders gezellig wat drinken bij het clubhuis. Geef als ouder het
goede voorbeeld; moedig de kinderen POSITIEF aan en leg ze geen druk
op. Korfbal is meer dan winnen of verliezen, bijvoorbeeld plezier,
samenwerken en vriendschap. Maak geen aanmerkingen op de trainers of
scheidsrechters. Kinderen nemen dit gedrag over en benadelen daardoor
mogelijk het team. Als ouder én supporter bent u ook het visitekaartje van
de club,

Teamouder
Elk team heeft een teamouder. De rol van de teamouder is om alle ouders
te verbinden en te zorgen dat iedereen de benodigde informatie heeft en
weet wat er van hem of haar verwacht wordt.
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LEEFTIJDSCATEGORIEËN
SENIOREN
Senioren

Vanaf 19 jaar

JUNIOREN
A-junioren

Vanaf 15 jaar

ASPIRANTEN
B-aspiranten

Vanaf 13 jaar

C-aspiranten

Vanaf 11 jaar

PUPILLEN

D-pupillen

Vanaf 9 jaar

E-pupillen

Vanaf 7 jaar

F-pupillen

Vanaf 6 jaar

De leeftijd is op basis van het
‘korfbal-leeftijd’, oftewel de
leeftijd die je hebt op 1 januari.
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CONTRIBUTIE
Spelende leden
Vanaf 19 jaar

€ 320 per jaar

Vanaf 15 jaar

€ 260 per jaar

Vanaf 11 jaar

€ 225 per jaar

Vanaf 6 jaar

€ 205 per jaar

Overige leden
Kangoeroeklup

€ 75 per jaar

Niet-spelend

€ 69 per jaar

Betalen in 2 termijnen

Als je wilt betalen in 2 termijnen dient het eerste termijn betaald te zijn
voor medio oktober en het tweede termijn voor 1 februari van het volgend
jaar. Betalen in 2 termijnen kan ook met een automatische incasso.
Hiervoor moet een machtigingsformulier ingevuld worden.
Betalen in 10 termijnen
Betalen in 10 termijnen kan alleen d.m.v. een automatische incasso.
Hiervoor moet een machtigingsformulier ingevuld worden.

Ooievaarspas
Als je een Ooievaarspas hebt wordt de helft van de contributie door de
gemeente vergoedt. Ben je jonger dan 18 jaar en doe je nog geen andere
sport? Dan krijg je alles vergoedt.
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INSCHRIJVEN & UITSCHRIJVEN
Proeftrainingen
Mensen die geïnteresseerd zijn in sporten bij GKV mogen 3 x GRATIS
meetrainen om te kijken of het bevalt. Je kan je aanmelden door een app te
sturen naar 06 17 34 71 86 of te mailen naar INFO@GKVDENHAAG.NL
Lid worden
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Inschrijven kan via het formulier op
de website of via een papieren inschrijfformulier. Het lidmaatschap loopt
jaarlijks van 1 juli t/m 30 juni. Je kunt je het hele jaar inschrijven en je bent
lid voor een heel jaar.
Uitschrijven

Opzeggen doe je door een mail te sturen naar de secretaris. Opzeggen
dient UITERLIJK 1 MEI te gebeuren. Je wordt dan afgemeld voor het
komende seizoen. Als je te laat bent met uitschrijven wordt er nog wel
contributie gerekend. Je mag dan ook nog komen sporten.
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TRAININGEN
Op WOENSDAG en VRIJDAG trainen we. Op welke tijden je traint is te
vinden op de website.

Tijdens trainingen wordt
er aan de conditie gewerkt en de
korfbalvaardigheden getraind. De inhoud van de training wordt
samengesteld door de trainer.

Tussen eind november en april vinden de trainingen plaats in Sporthal
Overbosch. Tussen april en oktober vinden de trainingen plaats op het
sportveld aan de Bezuidenhoutseweg.
Klik hier voor de trainingstijden
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// VERZAMELEN
Wij vragen aan de leden om 15 MINUTEN voor aanvang van de training
aanwezig te zijn om gezamenlijk de palen op te zetten. Gedeelde smart is
halve smart. Als je te laat komt verstoor je de training. Het kan natuurlijk
een keer gebeuren. Geef dit dan door bij je trainer. Als je vaker laat komt
zonder goede reden, kan de TRAINER besluiten er een consequentie aan
te verbinden.

// AFMELDEN
Als je een keer niet mee kan trainen dan geef je dat aan je TRAINER door,
het liefst zo ruim mogelijk van te voren. De trainer kan beslissen om je dan
een volgende wedstrijd niet of minder te laten spelen. De trainers kunnen
beslissen om een training te verschuiven of af te zeggen. Meestal gebeurd
dit in overleg met de spelers en de ouders. Als het regent gaat de training
meestal door, behalve als het onweert of code geel is.
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WEDSTRIJDEN
De wedstrijden vinden plaats op ZATERDAG. Het wedstrijdprogramma is
op de website van GKV te vinden, evenals de uitslagen en de
poulestanden. Over het algemeen speelt de jongste jeugd in de ochtend,
naarmate de spelers ouder worden, verschuift dit meer naar de middag.
Het speelschema wordt opgesteld door de KNKV. Zodra het speelschema
bekend is, wordt deze gepubliceerd op de website en in de KNKV
Wedstrijdzaken-app.
Klik hier voor het programma
Download de KNKV Wedstrijdzaken-app
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// VERZAMELEN
Bij thuiswedstrijden vragen we je om minimaal 30 MINUTEN van te voren
aanwezig te zijn en bij een uitwedstrijd minimaal 60 MINUTEN van te
voren. Voor een wedstrijd meld je je bij de trainer. Uiteraard mag een
goede warming-up voor de wedstrijd niet ontbreken.

// OPSTELLING
In welk vak je speelt wordt door de trainers besloten. Tijdens de wedstrijd
kan de trainer spelers wisselen. Dit kan zijn in verband met blessures of uit
tactische overwegingen.

// AFMELDEN
Ook voor wedstrijden dien je je zo ruim mogelijk van te voren af te melden
bij de TRAINER, zodoende heeft je trainer nog de tijd om vervanging te
regelen.

// OEFENWEDSTRIJDEN
Voordat een seizoen begint proberen we met andere verenigingen
oefenwedstrijden in te plannen. Deze wedstrijden tellen niet mee voor de
competitie.

13

TENUE
Tijdens de wedstrijden speel je in het GKV-tenue. Zo kan iedereen zien dat jij
erbij hoort. Het basistenue bestaat uit een GKV-wedstrijdshirt , GKV-sokken
en een GKV-broekje voor de heren en een GKV-rokje voor de dames. Het tenue
kan worden aangeschaft via de WEBSHOP.

Naast het basistenue is het ook mogelijk om je tenue uit te breiden met
o.a. een GKV-trainingspak, GKV-inloopshirt en een GKV-sporttas. Voor de
trainingen adviseren wij sportieve kleding. Dit hoeft geen tenue van GKV
te zijn.

Goede schoenen zijn niet alleen belangrijk om beter te kunnen bewegen,
maar kunnen ook de kans op BLESSURES verminderen. Tijdens het
veldseizoen worden nagenoeg alle wedstrijden op kunstgras gespeeld.
Hiervoor heb je dus NOPSCHOENEN nodig die geschikt zijn voor
kunstgras. Tijdens het zaalseizoen zijn ZAALSCHOENEN verplicht.

Stichting Leergeld kan leden met een Ooievaarspas helpen bij de aanschaf van
het tenue. Voor meer informatie zie www.leergelddenhaag.nl.

Meer informatie over alles rondom ons tenue is te vinden in ons Kledingbeleid.
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ACTIVITEITEN
Buiten de korfbalactiviteiten worden er nog meer activiteiten georganiseerd bij
GKV. De meeste activiteiten worden georganiseerd door de
activiteitencommissie. Voor deelname wordt soms een kleine bijdrage gevraagd.

// THEMAFEESTJES
Een paar keer per jaar organiseert de activiteitencommissie feestjes in het
clubhuis. Wat dacht je bijvoorbeeld van lekker griezelen tijdens
HALLOWEEN!?

// ZOMERKAMP
Al jaren organiseert GKV in de zomervakantie een zomerkamp. Tijdens
deze midweek logeren de kinderen bijvoorbeeld in een herberg waar ze
allerlei spellen en activiteiten doen. Voor veel GKV’ers hét hoogtepunt van
het jaar!

// TOERNOOIEN
GKV wordt regelmatig uitgenodigd om mee te doen aan toernooien.
Tijdens een toernooi speel je op één dag meerdere, korte wedstrijden. Het
beste team per leeftijdscategorie wordt kampioen.

// FAMILIEDAG
Tijdens familiedag worden alle broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere
familieleden uitgenodigd om een potje te komen korfballen. De familiedag
wordt afgesloten met een BBQ.
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VRIJWILLIGERSTAKEN
GKV is een vereniging waar alles wordt geregeld door vrijwilligers. Als je lid
bent van GKV wordt er voor bepaalde taken ook een beroep op jou of je ouders
gedaan.

Elk lid van GKV dient zich per jaar tenminste 960 minuten in te zetten voor
de club. We noemen deze minuten VRIJWILLIGERSMINUTEN. Hoe je je
vrijwilligersminuten haalt is aan jou. Je kan o.a. vrijwilligersminuten
verdienen met rijbeurten, bardiensten of door wedstrijden te fluiten. Als
je lid bent van een commissie verdien je ook vrijwilligersminuten. Ben je
jonger dan 15 jaar? Dan wordt van je ouders verwacht om de
vrijwilligersminuten te halen.

We hebben de vrijwilligersminuten in het leven geroepen om ervoor te
zorgen dat de taken eerlijker worden verdeeld en dat leden die zich veel
inzetten voor de club kunnen worden gecompenseerd.

Meer informatie over vrijwilligerstaken bij GKV is te vinden in ons
VRIJWILLIGERSBELEID.
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// RIJBEURTEN
Bij korfbal heb je, net als bij veel andere sporten, uit- en thuiswedstrijden.
Voor de uitwedstrijden is er vervoer naar de wedstrijd toe nodig. Dit wordt
vaak ONDERLING GEREGELD en wordt er afgesproken om samen te
rijden. Soms wordt er een rijschema gemaakt zodat iedereen even vaak
rijdt.

// BARDIENSTEN
De barbezetting wordt ingedeeld PER TEAM. Dit geldt alleen voor de
veldperiode. In de praktijk komt het erop neer dat u 2 tot 3 keer per
seizoen achter de bar staat. U staat nooit alleen achter de bar. Het is de
bedoeling dat er altijd minimaal 2 mensen achter de bar staan.

// SCHEIDSRECHTER
GKV is vanuit de KNKV verplicht om voor een aantal wedstrijden een
scheidsrechter te regelen. Vanaf de B-klasse kan je worden ingedeeld als
scheidsrechter.
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BESTUUR
Het bestuur bestaat uit een groep vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de
dagelijkse leiding van de vereniging. In een bestuur vind je altijd een voorzitter,
penningmeester, secretaris en minimaal twee algemeen bestuursleden.
Het bestuur vergadert één keer per maand, meestal op een maandag– of
dinsdagavond. Zo nu en dan worden commissieleden uitgenodigd om een
vergadering bij te wonen.
VOORZITTER
voorzitter@gkvdenhaag.nl

Ralph von Franquemont

PENNINGMEESTER
penningmeester@gkvdenhaag.nl

Niki van Driel

SECRETARIS
secretaris@gkvdenhaag.nl

Maykel Teske

ALGEMEEN BESTUURSLID

Kees de Boer

ALGEMEEN BESTUURSLID

Marleen van Dusseldorp

ALGEMEEN BESTUURSLID

Iris von Franquemont

Het bestuur wordt tijdens de ALV gekozen uit de leden. Dit overzicht kan na de
komende ALV dus wijzigen!
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ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
GKV is een vereniging. Dat betekend dat alle leden samen verantwoordelijk
zijn voor het wel en wee van de club. De meeste beslissingen worden, namens
de leden, door het bestuur genomen. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording
af aan de leden in een jaarverslag. Tijdens de algemene ledenvergadering
worden bestuursleden gekozen of herkozen.

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de balans opgemaakt; Hoe is
het afgelopen jaar verlopen en wat gaan we het komende jaar doen. Het
bestuur publiceert ruimt van te voren het JAARVERSLAG. Ook kunnen
leden zich tijdens de vergadering VERKIESBAAR OF HERKIESBAAR
STELLEN voor een bestuursfunctie of voor een functie in een commissie.
De algemene ledenvergadering is hét moment om met zijn allen te
stemmen over ingrijpende beslissingen. Een voorbeeld kan zijn
contributieverhoging.

De algemene ledenvergadering vindt meestal plaats in OKTOBER.

Alle leden—en ouders van leden van 15 jaar of jonger—DIENEN BIJ DE
ALV AANWEZIG TE ZIJN. Als je echt niet kan komen, kan je je afmelden
door een mail te sturen naar secretaris@gkvdenhaag.nl.
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DE STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De belangrijkste regels binnen de vereniging zijn vastgelegd in onze
STATUTEN. De statuten mogen alleen aangepast worden na overleg met
de Algemene Ledenvergadering en wordt vastgelegd bij een notaris.
O.a. de volgende zaken zijn vastgelegd in de statuten:
•

De naam van de vereniging

•

Wie er lid mogen worden van GKV

•

Wie er in het bestuur mogen

De statuten zijn hier te vinden.
In het HUISHOUDELIJK REGLEMENT staat een verdere uitwerking van
de statuten. Ook het huishoudelijk reglement moet goedgekeurd worden
door de algemene ledenvergadering.
In het huishoudelijk reglement zijn o.a. de volgende zaken te vinden:
•

Wat de taken zijn van de commissies

•

Wat de taken zijn van de bestuursleden

•

Wat de bevoegdheden zijn van de commissies

Het huishoudelijk reglement is hier te vinden.

Als lid van GKV dien je deze documenten te kennen of in ieder geval op
de hoogte te zijn van de inhoud.
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VEILIG SPORTKLIMAAT
GKV wil een club zijn waarin alle leden, ouders en bezoekers zich veilig kunnen
voelen om te sporten, spelen en te verblijven. GKV is een kleine vereniging,
waar iedereen elkaar wel kent. Veel spelers noemen GKV ook wel hun tweede
huis en maken er vrienden voor het leven. Korfbal is van oudsher een sport
met een, ten opzichte van andere sporten, meer dan gemiddeld vriendelijk en
sociaal veilig karakter.
Bij veiligheid gaat het zowel om FYSIEKE VEILIGHEID, als om MENTALE
VEILIGHEID. Zo gaan we bij GKV respectvol met elkaar om, tolereren we
geen seksueel grensoverschrijdend gedrag en zijn we ons bewust dat we
een verantwoordelijkheid naar onze minderjarige leden hebben. Het doel
is een VEILIG SPORTKLIMAAT.

Het spreekt voor zich dat discriminatie, intimidatie, pesten en geweld niet
wordt getolereerd.
GKV wil veiligheid en een fijn sportklimaat
waarborgen en komt daarom binnenkort met het beleidsplan ‘Veilig
Sportklimaat’. Dit beleid is op onze website te vinden.
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ALGEMENE GEDRAGSREGELS
•

We accepteren en respecteren de ander zoals hij is; iedereen telt mee

•

We houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft

•

We vallen de ander niet lastig

•

We berokkenen de ander geen schade

•

We maken op geen enkele wijze misbruik van een machtspositie

•

We schelden niet en maken geen gemene grappen of opmerkingen
over anderen

•

We negeren de ander niet

•

We doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen

•

•

•

•

We komen niet ongewenst dichtbij en raken de ander niet tegen zijn of
haar wil aan
We geven de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste
opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk
We geven elkaar het goede voorbeeld m.b.t. drank en tabak
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DE KANGOEROEKLUP

Voor de allerkleinste heeft GKV de Kangoeroeklup. Samen met
SPURT, FUNNY, JUMPER en SCORO doen de kinderen allerlei
bewegingsspellen en maken ze kennis met de sport.
Tijdens de spellen komen diverse bewegingen aan bod. Met de
spellen ondersteunen we dus een breed motorische ontwikkeling.
Ook werken we met kleuren en getallen. De Kangoeroeklup is dus
niet alleen heel leuk, maar ook heel leerzaam.
De Kangoeroeklup is elke ZATERDAG van 11.00 tot 12.00 uur.
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Voor € 75 per jaar kan je lid worden van de Kangoeroeklup. Als je
lid wordt krijg je ook een echt Kangoeroeshirt!
Hebben je ouders een OOIEVAARSPAS en doe je nog geen
andere sport? Dan is de Kangoeroeklup GRATIS.
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COMMUNICATIE
// GROEPSAPP
Als je bij een team komt word jij of je ouders toegevoegd aan de
GROEPSAPP van je team. Via deze app word je op de hoogte gehouden
van belangrijke informatie en wordt overlegd over het rijden naar de
wedstrijden en de bardiensten.
// WEBSITE
De meeste informatie wordt op de website geplaatst. Voor sommige
onderdelen moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen inloggegevens? Neem
dan contact op met de webmaster.
// DIGITALE CLUBKRANT

Eén keer per week, op woensdagavond, wordt er een digitale clubkrant
verzonden, genaamd ‘LUCTOR ET EMERGO’.
// INFORMATIEAVONDEN / OUDERAVONDEN
Van tijd tot tijd wordt er een informatieavond of ouderavond
georganiseerd. Om goed op de hoogte te zijn en je mening te kunnen geven
is het belangrijk deze avonden bij te wonen.
// SOCIAL MEDIA

Veel informatie, met name over activiteiten, wordt ook verspreid via social
media als Facebook en Instagram.
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PRIVACY & BEELDMATERIAAL
Bij GKV houden we zoveel mogelijk rekening met privacy en vertrouwelijke
gegevens. Op de website vind je onze privacyverklaring en fotoprotocol.

Onze website is voor ons een belangrijk communicatiemiddel, intern en
naar buiten toe. Alle spelende leden worden genoemd op de teampagina.
Pupillen worden alleen met de voornaam
vermeldt.

Eens in de zoveel tijd maken we spelersfoto’s. Deze foto’s worden o.a.
getoond op de teampagina’s. Uiteraard willen we het liefst van alle spelers
een mooie foto zodat we een goede uitstraling hebben. We kunnen je niet
verplichten om op de foto te gaan, maar we rekenen er wel een beetje op.
Op school ga je immers ook op de schoolfoto. Bij ernstige bezwaren wordt
er geen foto getoond.

Ook tijdens activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen. De foto’s
kunnen worden gebruikt ter promotie van onze vereniging.

Onze PRIVACYVERKLARING is hier te vinden.
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COMMISSIES
Bij GKV hebben we diverse commissies. Commissies zijn groepjes vrijwilligers die
zich bezighouden met een onderwerp. Heb je interesse om een commissie te
versterken? Er is bijna altijd wel ruimte voor nieuwe commissieleden.
TECHNISCHE COMMISSIE (TC)
Alle zaken rondom de team, wedstrijden en trainingen
tc@gkvdenhaag.nl
ACTIVITEITENCOMMISSIE (AC)
Organiseren van activiteiten en feesten
activiteitencommissie@gkvdenhaag.nl

BARCOMMISSIE (BC)
Alle zaken rondom de bar
barcommissie@gkvdenhaag.nl

SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE (SRC)
Indelen van scheidsrechters voor wedstrijden
src@gkvdenhaag.nl
KASCOMMISSIE
Jaarlijks controleren van de kas

30

ACCOMMODATIECOMMISSIE
Alle zaken rondom het veld en clubhuis
accommodatiecommissie@gkvdenhaag.nl
KAMPCOMMISSIE (KC)
Organiseren van jaarlijks zomerkamp
kc@gkvdenhaag.nl
SPONSORCOMMISSIE
Werven van sponsors voor GKV
sponsorcommissie@gkvdenhaag.nl

ARCHIEFCOMMISSIE
Beheren van het archief
PR-COMMISSIE
Communicatie en promotie
pr-commissie@gkvdenhaag.nl
SERIE-COMMISSIE
Organiseren van toernooien
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WEDSTRIJDSCHEMA
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Inhaalwedstrijd
5
6
7
8
9
10
Inhaalwedstrijd
Inhaalwedstrijd
11
12
13
14
Inhaalwedstrijd
Vrij
9
10
Inhaalwedstrijd
Inhaalwedstrijd
11
Inhaalwedstrijd
12
13
14
Inhaalwedstrijd
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij

JAARPLANNING
SEPTEMBER

MAART

Start veldseizoen

NL Doet

MS Motion
Grote Clubactie
APRIL
OKTOBER

Start veldseizoen (2e deel)

Halloween

Korfbal League

ALV

Schoolkorfbaltoernooi
Koningsspelen
Paastraining

NOVEMBER

Sluiting Grote Clubactie
Start zaalseizoen
Pietentraining

MEI
VEO Hemelvaarttoernooi

DECEMBER
GKV’s Verjaardag

JUNI
21-Toernooi
Nationale Buitenspeeldag

JANUARI
Nieuwjaarsreceptie

JULI
Familiedag
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OVERIGE ADRESSEN
REDACTIE

redactie@gkvdenhaag.nl

CLUB VAN 50

clubvan50@gkvdenhaag.nl
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Heb jij een foutje ontdekt in deze informatiegids of mis je iets
aan informatie? Stuur dan een mail naar
secretaris@gkvdenhaag.nl
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