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Beste Adossers,
Dit is de vierde en daarmee alweer de laatste
Doorloper van het seizoen.. wat gaat een seizoen
toch altijd snel! Tijd voor een terugblik en een korte
vooruitblik naar het volgende seizoen.
Dit seizoen zijn we gestart met een nieuw Bestuur,
iedereen moest wennen aan de taken en verantwoordelijkheden die zijn/ haar rol met zich meebrengt. Gaande het seizoen ging alles steeds beter
en kunnen we denk ik als Bestuur terug kijken op
een geslaagd seizoen. Vanuit het Bestuur zijn we
in ieder geval blij om te melden dat we iets hebben
kunnen realiseren waar al een aantal jaren naar gekeken werd qua mogelijkheden: een nieuwe website!
De site is gebouwd door het bedrijf Sitio IT uit
Enkhuizen. Zoals ook op Facebook te lezen is geweest
is de nieuwe site te bereiken via www.ados-hoorn.nl.
De site wordt beheerd door Mike Stalenberg (A1). Te
plaatsen items, tips en opmerkingen kunnen worden
toegestuurd aan websiteados@gmail.com.
Dit jaar hebben we meerdere kampioenschappen
mogen vieren. Een aantal jeugdteams zijn kampioen geworden en sommige zelfs twee keer in één
seizoen!! Als klap op de vuurpijl heeft ADOS 1 de
promotie naar de 1e klasse behaald in de zaalcompetitie! Een super knappe prestatie waar alle spelers

en de trainers/ coaches trots op mogen zijn! Helaas
stoppen er na dit seizoen een aantal vaste krachten
binnen de selectie. Iedereen bedankt voor de jarenlange inzet en we hopen jullie natuurlijk allemaal
met regelmaat gewoon bij ADOS te mogen zien.
Volgend seizoen gaan we met de commissies en
vrijwilligers inzetten op ledenwerving en de korfbal
technische zaken (o.a. clinics en scheidsrechters).
De eerste stappen hiervoor zijn al gemaakt, zie o.a.
de oproep voor de Huttendorp op 22 augustus,
het item over de vrijwilligers coördinator en hoe de
vrijwilligerstaken en verantwoordelijkheden door
de hele vereniging gedragen gaan worden. Op de
jaarkalender staan ook al een aantal andere promotie activiteiten, zo hebben we op 17 mei weer
een schoolkorfbaltoernooi. Noteer ook zeker alvast
de NAC en Sodaklup feesten in de agenda. Deze
zijn altijd gezellig, echter de opkomst kan zeker bij
de NAC feesten beter, ondanks de leuke ideeën en
promotie hiervoor.
Namens het Bestuur een hele fijne zomer vakantie
gewenst en we zien elkaar snel weer in het nieuwe
seizoen.
Pascal Kraijer

Eindfeest 2017
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Beste spelende leden,
Wat hebben we een goed jaar achter de rug. Na
een heleboel jeugdkampioenen was het hoogtepunt
de promotie van ons eerste team naar de 1ste
klasse in de zaal. De hele vereniging heeft tijdens de
spannende beslissingswedstrijd het eerste naar de
overwinning geschreeuwd, wat een prachtige middag
was dat! Naast de kampioenen willen we natuurlijk
ook alle andere teams complimenteren, het was
soms een gepuzzel door blessures en ziekte maar
we hebben als vereniging een goed jaar gedraaid
met behulp van iedereen die ook reserve wilde staan
of zelfs spelen bij een ander team! Dank daarvoor.
Dit jaar nemen we afscheid van een aantal spelers
ivm school, werk of tijd voor wat anders. Gelukkig
kunnen we melden dat we ook weer een aantal
nieuwe leden kunnen verwelkomen, al kunnen dat
er natuurlijk altijd meer zijn. Ook de coaches van

senioren 1 en 2 vertrekken na 3 jaar, nogmaals veel
dank voor jullie inzet en gelukkig zien we jullie zeker
nog terug op en rond het veld. We hebben onlangs
Pieter Schaap aangetrokken als nieuwe coach van
senioren 1. Wel hebben we nog een vacature voor
de coach van Ados 2. Lijkt het je leuk? Neem dan
contact op met Nikki of Sanne.
Vanaf volgend seizoen spelen we met z'n allen op
zaterdag. Wij hopen op veel gezelligheid en hopen ook
weer op iedereen te kunnen rekenen. Dit betekent dat
als je weet dat je niet kunt spelen vanwege vakantie,
blessure of ziekte we dit natuurlijk zo snel mogelijk willen weten zodat we vervanging kunnen regelen.
Wij hebben er weer veel zin in, fijne vakantie en tot
volgend seizoen!
Groet de (J)TC
Pascal, Andrea, Nathalie, Nikki en Sanne

teamindelingen 2017/2018
Alweer een aantal weken terug lieten we weten bezig
te zijn met de teams voor het nieuwe seizoen. Naast
de normen voor maximale leeftijd en de marge waar
de gemiddelde leeftijd tussen moet liggen kregen we
ook te maken met het hanteren van de peildatum
1 januari 2018, de leeftijd van het jeugdlid op dat
moment. Naast deze regelgeving en samen met
de input van de jeugdtrainers om sport en plezier
samen te brengen zijn we tot deze teams gekomen.
Zoals jullie kunnen zien hebben we in de B, C en D
niet zo heel veel heren. Mocht je een jongen kennen
die wel zou willen korfballen en krijg jij het voor elkaar dat hij lid wordt? Dan ligt er voor jou een leuke
verrassing klaar!
Daarnaast was ook onze doelstelling om tegelijk met
het publiceren van de teams alle trainers/coaches
te kunnen noemen. Helaas hebben we nog niet alle

vacatures kunnen vullen, zie je een ? staan en heb
je interesse? Laat het ons dan weten. Er zijn voor
een aantal vacatures ook al mensen benaderd om
deze ‘vacatures’ in te vullen en we hopen natuurlijk
dat ze dit gaan doen, mocht hier duidelijkheid over
zijn dan horen jullie dat zo snel mogelijk.
We hopen dat iedereen met net zoveel plezier het
nieuwe seizoen in gaat als wij. Met de hele club op
zaterdag spelen levert hopelijk nog meer clubgezelligheid op. Samen gaan we er met alle jeugdspelers,
ouders, trainers en coaches een mooi seizoen van
maken!
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd
contact opnemen met iemand van de (J)TC.
Fijne vakantie alvast,
Pascal, Andrea, Nathalie, Nikki en Sanne
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Trainingstijden veld
Coach
S1 en S2 Pieter en ?
S3
o.v. Hennie
A1
Alphonse en ?
B1
?
C1
Arjan + Johan/Daniel
D1
Nathalie/Andrea
E1
Martijn/Kevin

Training dinsdag
Pieter en ?
?
Alphonse en ?
Pascal
Michiel
Erwin/Luc
Marijn/Kevin

Training donderdag
Pieter en ?
?
Alphonse en ?
Edwin
Arjan/Michiel
Luc/Mike
Martijn/Kevin

Traininstijden veld
20:30 - 22:00
20:30 - 21:30
19:30 - 20:30
19:30 - 20:30
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
17:30 - 18:30

overzicht coaches/trainers
Senioren S1 t/m S3 (teamindeling nog nader te bepalen)
Heren
Mike, Didier, Rick, Chris, Pascal, Bart, Joey, Pippe, Michael, Chiel, Melvin, Sean, Sjoerd,
Johan, Michiel, Aram, Jimmy.
Dames
Mirjam, Chantal, Sanne, Zoë, Kimberley, Marsha, Milou, Carinde, Lotte, Kimber, Nikki,
Laura.
Junioren
Heren
Dames

Mike, Luc, Jeffrey, Marijn
Josephine, Sanne, Sophie, Anouk, Sacha

B1
Jeltje van Ernst
Inge Ijtsma
Sharon Bouwer
Danique van Eldert
Khanh Pham
Tamara van den Berg
Ramona van den Berg
Esmée van Essen
Ashley Kaats
Ilse Koese
Dominique van Delden

C1
Jesse Smith
Noëlle Zeeuwe
Janina Bruins
Sven van Essen
Dean Stalenberg
Puck Jonkman
Femke Jansen
Lysanne Meijer
Manou Joor
Shenna Engelgeer

D1
Imara Ahmadali
Kirsten Koetje
Yannick de Jong
Hanna Venniks
Melissa van de Veen
Elke Joor
Gijs Roukens
Dewy Huynh
Esther Zeeuwe
Layla Teeuwen
Lisa Schneiders
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E1
Laura Bruins
Fleur Krull
Mina Huynh
Nikki Glazen
Kay van de Ven
Justin Teeuwen

Mededelingen
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recreanten ados
Onze recreanten groep bij Ados is een gezellige groep vol ervaren en minder ervaren korfballers. Onder
leiding van Els Koek wordt er elke maandagavond hard getraind om optimaal te kunnen presteren op een
recreantentoernooi op de zaterdagavond. Een aantal weken geleden werd er zelfs een heuse mega beker
gewonnen op een recreantentoernooi (zie foto). En ook afgelopen weekend is er weer de 1e plaats veroverd
in Zuid-Holland. Lijkt het jou ook leuk om aan te sluiten? Nieuwe leden zijn altijd welkom!
De groep ziet er nu als volgt uit:
Dames: Els, Annemijn, Miranda, Danielle, Willemijn, Victoria, Sabrina
Heren: Frank, Remon, Johan, Martijn, Erik, Ernst, Erik
Voor meer informatie of contact, zie onze website!

Jaarafsluiting van de ADOS recreanten

doorloper ados hoorn
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contribUtie 2017-2018
de incasso voor de contributie voor het seizoen 2017-2018
(eenmalig of eerste termijn) zal in de maand juli worden
uitgevoerd. Vragen en/of opmerkingen kunt u per mail sturen
naar penningmeesterados@gmail.com
namens het bestuur,
Brenda Jong

nieUwe versie dwf
er is in de app-stores een nieuwe versie van het dWF online. dit is de
grootste release tot nu toe. In deze versie zitten meer wijzigingen dan in alle
versies hiervoor samen. dit hebben we uiteraard zo goed mogelijk getest en
voorbereid, maar de kans is altijd aanwezig dat er iets niet goed gaat. Meld
dit z.s.m. aan dwf@knkv.nl.
het is noodzakelijk dat gebruikers opnieuw in- en uitloggen. het mailadres
van de gebruiker moet hierbij nog actief zijn. Gebruikers kunnen nu ook
adreswijzigingen doorgeven. de vereniging bepaalt of dit aanstaat voor hun
vereniging. Zie ook de melding in het startscherm van sportlink Club.

let Op:
een update van
de app is noodzakelijk om
hem goed te
kunnen blijven
gebruiken.

presentatie nieUwe kledinglijn
Vrijdagavond 1 september zal de nieuwe kledinglijn
gepresenteerd worden met een gezellige avond. er
zal een leuke clinic zijn voor alle jeugd samen met
de selectie en junioren!
de definitieve details krijgen jullie nog via de mail/

Facebook, maar hou vrijdag 1 september vanaf
ongv. 18:00/19:00 alvast vrij in je agenda! het gaat
een super gezellige en sportieve avond worden.
Groetjes namens de shirt commissie

doorloper ados hoorn
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vrijwilligerswerk
Zoals wellicht bij iedereen bekend, is het de bedoeling dat alle spelende leden en/of ouders van
spelende jeugdleden een bijdrage leveren in het
functioneren van de vereniging. Dit houdt in dat van
iedereen wordt verwacht dat zij jaarlijks een vrijwilligerstaak uitvoeren. Om dit in goede banen te leiden
ben ik met ingang van volgend seizoen aangesteld
als vrijwilligerscoördinator. Voor het coördineren van
de vrijwilligerstaken zal ik gebruik maken van de app
‘Sportlinked’. Je kunt hierop inloggen met het e-mail
adres dat bij Ados bekend is.
Voorbeelden van vrijwilligerstaken binnen Ados
zijn: trainen, coachen, scheidsrechter, bestuurslid,
schoolkorfbalcommissie, wedstrijdsecretariaat,
pers, propaganda en redactiecommissie (PPRC),
neven activiteiten commissie (NAC), schoonmaken
kantine, wedstrijdsecretariaat, geven van clinics,
verenigingsfotograaf en (jeugd) technische commissie (TC of JTC).

Spelletjesmiddag voor groep 3/4 op woensdag 15
november 2017 en de organisatie van het schoolkorfbaltoernooi welke plaats zal vinden op woensdag
17 mei 2018. Ook worden er nog enkele trainers en
coaches gezocht.
Aankomend seizoen zal ook de mogelijkheid geboden
worden om je vrijwilligerstaak af te kopen voor €50.
Mocht je van deze mogelijkheid gebruik willen maken,
dan kun je dit aan mij doorgeven.
Heb je voorkeur voor een bepaalde vrijwilligerstaak
en/of ben je op bepaalde dagen verhinderd, dan hoor
ik dat graag. Mocht ik niets vernemen, dan kan het
zijn dat je gewoon wordt ingedeeld. Mocht je verhinderd zijn, dan dien je zelf voor vervanging te zorgen.

De eerstvolgende activiteiten waar Ados vrijwilligers voor zoekt komen er al snel aan. Zo hebben
we Huttendorp Hoorn op dinsdag 22 augustus
2017, Speeldag.nl op zondag 17 september 2017,

Mocht je nog vragen hebben dan
hoor ik dit graag. Heb je nog
ideeën of tips, dan sta ik hier
altijd voor open.
Sportieve groeten,
Sarah Rood, moeder van Fleur
Krull (E1)
vrijwilligerswerkados@gmail.com

Pinksterkamp 2017

doorloper ados hoorn
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pinksterkamp
Wauw wauw wauw, wat was het weer een mega geslaagd Pinksterkamp!! Hier onder een leuke foto impressie van dit gezellige weekend.
Heb jij nog meer leuke foto's? Graag mailen naar
pascal_kraijer@hotmail.com, dan kunnen ze in een album
geplaatst worden op de Facebook pagina.
Bedankt voor alle gezelligheid en hopelijk tot volgend jaar!
Ahoy namens de kampcommissie!

doorloper ados hoorn
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Heerlijke afsluiting met de kampleiding

Klik hier voor alle foto's!
doorloper ados hoorn
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eindfeest: The day after...
De dag dat we het korfbalseizoen hebben afgesloten. En we hebben er een top-dag van gemaakt
met z'n alle! Het begon al, met prachtig weer. Niet
te heet, en weinig wind. Het koppelschieten begon
bijna op tijd. 20 koppels, van jong tot (heel) oud,
gooide de armen los, en gingen de strijd aan met
elkaar. Heel gezellig, leuk, ontspannen, maar ook
met een gezonde dosis fanatisme, werden de finales
gespeeld. In de kleine poule zijn Erwin met dochter
lisa de grote winnaars geworden. In de grote poule
gingen Chantal H. en Dominique uiteindelijk met
de prijzen naar huis. Tijd voor een verdiende pauze.
Watermeloenen, komkommers, appeltjes...heerlijk fris. Ondertussen was binnen Partyzaan bezig
geweest, met het instaleren van verlichting. Blacklight-verlichting. Nadat (bijna) iedereen zich had vol
getekend met fluorescerende verf, nagellak, haar,
shirts enz, gingen we met z'n alle de zaal in voor
het WAUW-moment! Op aftellen van Sander, klapte
Monique alle lampen uit, en stond iedereen in het
donker verbijsterend rond te kijken, naar allemaal
oplichtende ledematen, schoenen en gezichten. Het
zag er zo gaaf uit!
Onder leiding van de wedstrijdleiding (Debby en
Chantal), liep dit toernooi als een speer! Ook hier
werden kruisfinales, en een finale gespeeld. Team I
was het winnende team, en zij mochten na het eten
een slagroomtaart ophalen, met een fles champagne. Maar eerst dus, aan het buffet. Broodjes met
vele soorten beleg naar keuze. Hamburgers, kroketten, hot dogs, kaassoufflés, ham, kaas, en natuurlijk
gezonde rand artikelen zoals tomaat, komkommers,
eieren, en vooral de vele sausjes! Iedereen had wel
trek, en de keuken draaide op volle toeren. Gezellig
eten, onder genot van een lekker drankje, in het zonnetje, met vrienden om je heen...wat wil een mens
nog meer!!
Nou, een derde van de zaal was aangekleed, voor
een feestje. De black-light lampen waren verplaatst,
en het feest kon beginnen. In het begin, is het altijd

ff kijken naar elkaar, maar als de moeders eenmaal
los gaan...! Mensen, wij hebben genoten van dit alles. En ik wil graag de complimenten aan onze jeugd
geven, allemaal, want jullie hebben zo leuk staan
swingen. Ik zeg, voor elke wedstrijd zo een warming
up! Jullie zijn dan onverslaanbaar. Het was echt
feest, voor iedereen! Lees je dit nu, en was je er niet
bij? Misschien een reden om volgend jaar je wel op
te geven, want echt.. je mist wat!
Maar zoals altijd met dit soort evenementen, gaat
er een hele organisatie aan vooraf. De sodaklup, en
de NAC, we beginnen al vroeg met verzinnen, en
denken dan wat leuks in handen te hebben. Dan
komt er een draaiboek op tafel, en worden de hulp
troepen ingeseind. Het ene jaar heb je meer mensen
nodig, het andere jaar meer spullen. Ook dit jaar
kregen we volledige samenwerking vanuit de kantine
(vooral van Raymond, want die kon ze kont bijna
niet meer keren in z'n eigen keuken). Vrijdag avond
was er een groep mensen bezig met de zaal aankleden, velden klaar maken, bar bouwen enz. Zaterdag
ochtend gingen de laatste puntjes op de i, en stond
alles klaar voor de start. Zondag ochtend was er
weer een groep mensen, die de zaal weer terug
brachten in z'n oorspronkelijke vorm, namelijk leeg!
Ik zou iedereen graag bij naam noemen, maar ben
als de dood dat ik iemand vergeet...Dus IEDEREEN
die in wat voor vorm dan ook, een handje heeft
geholpen om dit neer te zetten......ONTZETTEND
BEDANKT!! Zonder jullie hulp, kunnen wij dit niet
op poten krijgen. En misschien moeten we ook niet
vergeten, dat wij ONTZETTEND bevoorrecht zijn met
een eigen accommodatie. Het is erg luxe, zeker met
dit soort activiteiten. Ik heb ondertussen, de eerste
filmpjes, en foto's op FB voorbij zien gaan, erg leuk!!
Wij hebben er van genoten, ik hoop jullie ook!!
Iedereen een hele fijne vakantie, en op naar het
seizoen 2017/2018.
Dikke kus van Isabella en Monique

doorloper ados hoorn

Nieuwsgierig
geworden? Kijk
snel op de volgende
pagina voor een
kleine greep uit de
foto's van deze
geweldige dag
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Klik hier
voor een
leuk sfeerfilmpje

Klik hier voor alle foto's en filmpjes!
doorloper ados hoorn
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sponsors van ados
hoofdsponsor van ados
ADOS is op zoek naar een hoofDSponSor voor de vereniging. Heeft u interesse of kent u iemand,
laat het ons weten en neem contact op met het bestuur.

SponSor WorDEn BiJ ADoS?
Neem contact op via de mail: ados.hoorn@knkv.nl

doorloper ados hoorn
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teamsponsors van ados

TEAmSponSor WorDEn BiJ ADoS?
Neem contact op via de mail: ados.hoorn@knkv.nl
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INSCHRIJFFORMULIER
HOORNSE KORFBALVERENIGING ADOS
Ondergetekende geeft zich met ingang van ......................................... op als lid van HKV ADOS.
Naam

:................................................................... Voornaam:..........................................................

Adres

: .............................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats

: .............................................................................................................................................................

Telefoonnummer

: ................................................................... Geboortedatum:..........................................................

Email adres

: .............................................................................................................................................................

Ervaring met korfbal
Categorie

: Ja / Nee
: O Senioren
O Junioren
O Aspirant
O Pupil

(16 t/m 18 jaar)
(12 t/m 16 jaar)
( 6 t/m 11 jaar)

O
O
O
O

Welp ( tot 6 jaar)
Recreant
Algemeen lid / Donateur
Alleen trainen

Het is de bedoeling dat onze spelende leden en/of ouders van spelende jeugdleden een bijdrage leveren in het functioneren
van de vereniging. Wij willen u vragen om aan te geven voor welke activiteiten wij u kunnen benaderen.
O coachen en/of trainen(hulp) team
O bestuurslid
O Neven activiteiten commissie(NAC)
O schoonmaken kantine/onderhoud terrein O schoolkorfbal commissie
O kantinedienst
O wedstrijdsecretariaat (jeugd of senioren)
O vrijwilligerscoördinator
O (Jeugd) Technische commissie (TC of JTC)
O scheidsrechter
O Pers , propaganda en redactiecommissie (PPRC)
Handtekening:
(voor jeugdleden dienen
de ouders te ondertekenen)

Datum:

Inschrijfgeld en contributieverplichting:
Het inschrijfgeld bedraagt voor senioren € 12,50, junioren € 10,-, aspiranten € 7,50, pupillen € 5,-. Welpen, recreanten en
algemene leden betalen geen inschrijfgeld. De contributiebedragen zijn opgenomen in het clubblad “ De Doorloper”.
Bij aanmelding verplicht men zich tot het einde van het seizoen (30 juni) lid te zijn, hetgeen inhoudt dat men to t die datum
contributie dient te betalen. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris voor 1 juni.
Contributiebetaling:
De contributie wordt bij voorkeur automatisch geïncasseerd. Indien het jaarlijkse totaal contributiebedrag lager is dan
€ 100, - wordt de incasso uitgevoerd in juli, voordat het nieuwe seizoen begint. Voor contributiebedragen in totaal hoger dan
€ 100, - kan de contributie ook in twee termijnen worden geïncasseerd en wel in juli en januari.
O eenmalig voor het begin van het seizoen
O in twee termijnen
Doorlopende machtiging (SEPA)
Door ondertekening van dit formulier geeft u (zie bovenstaande adresgegevens) toestemming aan HKV ADOS (incassant
ID:NL46ZZZ406252010000) gevestigd te Hoorn om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van HKV ADOS met betrekking tot de contributie/inschrijfgeld en indien van toepassing voor de loten van de
Grote Clubactie. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze binnen 8 weken na de afschrijving laten
terugboeken door uw bank.
IBAN rekeningnummer: .................................................................... Bank identificatie(BIC): ............................
Plaats en datum:........................
Het volledig ingevulde formulier inleveren bij:
Yvonne Aker
Smaragd 114
1625 RK HOORN
yvonneaker@kpnmail.nl

Handtekening voor de machtiging

doorloper ados hoorn

Opgericht 18 april 1975. Jaargang 41. verschijnt 4 jaarlijks

ados informatie

16

Voorzitter:
(Vacant)
Secretaris:	Sandy Hermans
06-15418828
ados.hoorn@knkv.nl
Penningmeester:
Brenda Jong
penningmeesterados@gmail.com
Algemeen Lid:	Pascal Kraijer
06-46341415
pascal_kraijer@hotmail.com
T.C. Senioren/Junioren: Voorzitter: (Vacant)
Waarnemer: Nikki van Riel
06-22027690
nvanriel@live.nl
Wedstrijdsecretaris:
Zaal:	Nikki van Riel
06- 22027690
nvanriel@live.nl
Veld:	Sanne Griffioen
06-13524454
	Sanne_griffioen@hotmail.com
Recreanten:	Els Koek
0229-262136
roel.koek@planet.nl
Jeugd T.C.:
Voorzitter: Pascal Kraijer
06-46341415
pascal_kraijer@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris
Jeugd:
Nathalie Zeeuwe
06-22382908
nathalie.zeeuwe@quicknet.nl
Ledenadministratie:
Yvonne Aker
	Smaragd 114, 1625 RK HOORN
yvonneaker@kpnmail.nl
P.P.R.C:
(Vacant)
Doorloper:
Carinde Stoffelsen
06-83213767
doorloperados@gmail.com
Vertrouwenspersoon
H.K.V. ADOS:
Irene Fens
irenefens@hetnet.nl
Scheidsrechter
coördinator:
Jan Hania
j.hania@quicknet.nl

NAC:

Chantal Hulstede
06-42310242
adosnac@gmail.com
Materiaalbeheer	Hans Jong
06-12727350
jwmjong@kpnmail.nl
Kantinecommissie
Hans Snel
0653193933
h.snel@quicknet.nl

Contributie	Per 1 juli 2016:
	Senioren € 225,00
	Senioren Zaal € 177,00
	Senioren Veld € 126,00
Junioren € 172,00
	Aspiranten € 123,00
	Pupillen € 104,00
	Recreanten € 88,00
Welpen € 29,00
	Algemeen lid € 60,00
	Donateur € 60,00
De contributiebedragen voor de spelende leden
zijn inclusief shirt.
Informatie over gezinskorting bij de penningmeester.
IBANNR: NL56INGB0003431163
	ADOS HAL ROERDOMP 1
1628 AW HOORN
Tel: 0229-236235
Correspondentieadres
van ADOS: 	Secretariaat
	P. van der Meerschstraat 6
1689 XP Zwaag
www.ados-hoorn.nl
ados.hoorn@knkv.nl

doorloper aanleverspecificaties
Ook een stukje in de Doorloper plaatsen? Graag te houden aan deze specificaties!
Mailen naar doorloperados@gmail.com
 Tekst aanleveren in Word
 Tabellen aanleveren in Excel
 Afbeeldingen graag zo groot mogelijk in bestandsformaat JPG, PNEG, TIFF of PSD.
 Afbeeldingen aanleveren als bijlage in de mail (niet geplakt in een document)

doorloper ados hoorn

doorloper
alleen door oefening sterk
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