doorloper
alleen door oefening sterk

4e doorloper ● seizoen 2017/2018 ● Jaargang 42

VoorWoord
Beste leden,
Het seizoen is weer begonnen! en hoe?! Hebben jullie de kantine, kleedkamers, wc’s en zaal al gezien?!
Het is prachtig geworden. We hebben weer een
complex waar we trots op kunnen zijn en waar we
weer veel plezier van gaan hebben.
zullen we het met z’n allen netjes houden?
de wedstrijden zijn ook alweer van start gegaan,
ook daar een hele goede start! ieder team heeft al
punten gepakt. een aantal teams staan op het punt
kampioen te worden deze helft van het veld seizoen.
een prachtig resultaat denk ik zo.
We hebben weer een heel seizoen voor de boeg, dus
ook activitetien die er weer aan zitten te komen.
Houdt de jaarkalender/ facebook/ website goed in
de gaten of er iets leuks aan komt voor jou. Want je
wil natuurlijk niks missen!
Wij van het bestuur wensen iedereen een heel ﬁjn
seizoen toe, mochten er vragen of andere dingen
zijn die je wil bespreken met iemand kan je altijd
iemand van het bestuur/ tC/ JtC aanschieten.
groetjes nikki
(namens het bestuur)
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UITNodIGING JAArVerGAderING
HKV AdoS
DONDERDAG 1 NOVEMBER 2018
20.00 UUR ADOS-KANTINE
traditiegetrouw is er ook dit jaar weer de
jaarvergadering waarin we alle ontwikkelingen
en gebeurtenissen binnen de vereniging de
revue laten passeren.
ook is de jaarvergadering de plek waar we
samen naar de toekomst kijken. Wat zijn de
plannen voor nu en voor de lange termijn, en
wat zijn de gevolgen hiervan voor u als lid of
ouder. graag horen wij ook uw mening hierover. Het bestuur nodigt u daarom uit voor de
jaarvergadering op donderdag 1 november om
20.00 uur in de ados kantine. inloop is vanaf
19.30 uur.
Wij hopen op een mooie opkomst tijdens de
jaarvergadering.
namens het bestuur van ados
sandy Hermans, secretaris

reNoVATIe SporTHAl 2018
nieuwe kleedkamers, vloeren, douches, sportvloer etc.
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JAArKAleNder 2018
Augustus
Start trainingen
September
4

Oefenwedstrijden selectie

Pieter
Pieter

11

Clinic Wereld Wijzer

(J)TC
(J)TC

16

Speeldag Hoorn

Aram
Aram

18

Clinic Wereld Wijzer

(J)TC
(J)TC

23

Sportspectakel

Bestuur
Bestuur

Oktober
1

bellen Vriendenloterij

Sandy
Sandy

2

Clinic Wereld Wijzer

(J)TC
(J)TC

28

Circus Sijm; 11.00u

Sodaklup/NAC
Sodaklup/NAC

November

4

1

Jaarvergadering; inloop 19.30u

bestuur
bestuur

2

opening nieuwe zaal; 15.30-18.00u

kantine
kantine

3/4

inhaalweekend

11
10

oefenwedstrijden driekamp selectie

Pieter
Pieter

10 of 17

Bootcamp; 10.00u

Sodaklup
Sodaklup

17
16

oefenwedstrijden
Najaarsklaverjassen/-Keezen; 20.00u

Kantinecomissie

16
24

Najaarsklaverjassen/-Keezen;
20.00u
Sinterklaasfeest (data onder voorbehoud)

Kantinecomissie
Sodaklup

24
24/25

Sinterklaasfeest
(data onder voorbehoud)
start zaalcompetitie

Sodaklup

24/25

start
zaalcompetitie
December

21

December
Kerst jeugd; 18.00u

Sodaklup

21
22

Kerst jeugd;
18.00u 18+; 16.00u
Highwine/beer

Sodaklup
Kantinecomissie

22
22/23

Kerst
18+; 16.00u
inhaalHighwine/beer
weekend

Kantinecomissie

22/23
29/30

inhaal
weekend
vrij weekend

29/30

vrij
weekend
Januari

5/6

Januari
inhaal weekend

5/6
19 of 26

inhaal
weekend
Pub-Quiz

NAC

19 of 26

Pub-Quiz
Februari

NAC

2 of 9

Februari
Bezoek korfballeague wedstrijd; 18.30u

Sodaklup

2
23of 9

Bezoek
korfballeague wedstrijd; 18.30u
Volleybaltoernooi

Sodaklup
Chantal Hulstede

23
23/24

Volleybaltoernooi
inhaal weekend

Chantal Hulstede

23/24

inhaal
Maart weekend
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2/3

Maart
inhaal weekend

24/25

start zaalcompetitie
December

21

Kerst jeugd; 18.00u

Sodaklup

22

Kerst Highwine/beer 18+; 16.00u

Kantinecomissie

22/23

inhaal weekend

29/30

vrij weekend

JAArKAleNder 2019
Januari
5/6

inhaal weekend

19 of 26

Pub-Quiz

NAC

Februari
2 of 9

Bezoek korfballeague wedstrijd; 18.30u

Sodaklup

23

Volleybaltoernooi

Chantal Hulstede

23/24

inhaal weekend
Maart

2/3

inhaal weekend

15/16

Voorjaarsklaverjassen/-Keezen; 20.00u

Kantinecomissie

Laatste thuisSponsormiddag + buffet
wedstrijd van de zaal

NAC

23 of 30

Sodaklup

Buitentraining 10:00 junioren en jeugd
April

13

Bezoek korfballeague finale

13

Highwine/beer 18+ (data onder voorbehoud) Kantinecomissie

20

Paaseieren zoeken Kangaroes; 09:30u

27/28

inhaal weekend

Sodaklup

Mei
4/5

inhaal weekend

11 of 18

Happen & Trappen 18+; 16.00u

NAC/
Kantinecomissie

Juni

5

15/16

laatste speelweekend

22/23

inhaalweekend

Laatste thuiswedstrijd van veld

Afsluitings BBQ

Selectie

Eindfeest; 13.00u

Sodaklup
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TeAMINdelINGeN SeIZoeN 18/19
ADOS 1:
Trainer: pieter
Heren: Chris, Joey, Mike, rick
Dames: laura, andrea, Mirjam, Chantal

ADOS A2:
Trainers: pippe en kimberley
Dames: Jeltje, ilse, noëlle, ramona, tamara,
Janina, sacha, puck

ADOS 2:
Trainer: Hielko
Heren: Bart, sean, Micheal, didier, Jeﬀrey
Dames: sanne, sanne, kimberly, Carinde, anouk

ADOS C1:
Trainer: Michiel
Dames: imara, shenna, amy, lysanne, Hanna,
femke, kirsten, ilse, shenna
Heren: Yannick

ADOS 3:
Trainer: edwin
Heren: pippe, Johan, aram, Michiel, Jimmy,
pascal, Chiel
Dames: tamara, eva, Jospehine

ADOS D1:
Trainer: inge, Jeltje en arjen
Dames: lisa, elke, esther, Britt, nienke, dewy
Heren: Jens

ADOS A1:
Trainers: Brenda en Johan
Heren: luc, Jesse, Marijn, dean, koen
Dames: dominique, inge, ashley, khanh

ADOS D2:
Trainer: inge, Jeltje en arjen
Dames: Mina
Heren: kay

TrAININGSTIJdeN Veld
Team
s1
s2
s3
recreanten
a1
a2
C1
d1
d2

Tijd
20:30 – 22:00
20:30 – 22:00
20:30 – 22:00
20:00 – 21:00
19:30 – 20:30
19:30 – 20:30
18:30 – 19:30
18:30 – 19:30
18:30 – 19:30

Training Dinsdag
pieter
Hielko
Maandag (Veld)
Chris
pippe en kimberley
Michiel en Jeﬀrey
inge en Jeltje
inge en Jeltje

Training Donderdag Coach
pieter
pieter
Hielko
Hielko
edwin
pascal
pascal
Johan en ferry
arjen en luc
arjen en luc

Brenda en Johan
pippe en kimberley
Michiel en ferry
arjen
Martijn

TrAININGSTIJdeN ZAAl
Team
s1
s2
s3
recreanten
a1
a2
C1
d1
d2

6

Training Dinsdag
20:30 – 22:00 pieter
20:30 – 22:00 Hielko
20:30 – 22:00
20:00 – 21:00 Maandag (zaal)
19:30 – 20:30 Chris
19:30 – 20:30 pippe en kimberley
18:30 – 19:30 Michiel en Jeﬀrey
18:30 – 19:30 inge en Jeltje
18:30 – 19:30 inge en Jeltje
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Training Donderdag
21:00 - 22:30 pieter
21:00 - 22:30 Hielko
20:00 - 21:00 edwin

Coach
pieter
Hielko

19:00 - 20:00 pascal
19:00 - 20:00 pascal
18:00 - 19:00 Johan en ferry
18:00 - 19:00 arjen en luc
18:00 - 19:00 arjen en luc

Brenda en Johan
pippe en kimberley
Michiel en ferry
arjen
Martijn

SCHeMA'S
KANTINe BArSCHeMA
Dag

Datum

Tijd

Kracht

Taak

Opmerking

do

6/9/18

23-09-18 20:00

Chantal

openen & sluiten

training ados

za

8/9/18

23-09-18 11:45

raymond

openen & sluiten

ados C1 & a1

do

13/9/18

23-09-18 20:00

Chantal

openen & sluiten

training ados

za

15/9/18

23-09-18 09:45

raymond

openen

ados d2, a2, d1,

za

15/9/18

23-09-18 13:45

peter

sluiten

sporting andijk, 2 & 1

do

20/9/18

23-09-18 20:00

Chantal

openen & sluiten

training ados

za

22/9/18

23-09-18 10:15

Chantal

openen & sluiten

ados sporting andijk

do

27/9/18

23-09-18 20:00

Chantal

openen & sluiten

training ados

za

29/9/18

23-09-18 09:45

Chantal

openen

ados d2, d1, C1

za

29/9/18

23-09-18 13:15

raymond

sluiten

ados a2 & a1

do

4/10/18

23-09-18 20:00

Chantal

openen & sluiten

training ados

za

6/10/18

23-09-18 09:15

raymond

openen

ados d1, a2 sport. and

za

6/10/18

23-09-18 13:30

peter

sluiten

ados 2 & 1

do

11/10/18

23-09-18 20:00

Chantal

openen & sluiten

training ados

za

13/10/18

23-09-18 11:45

raymond

openen & sluiten

ados d2, C1& a1

do

18/10/18

23-09-18 20:00

Chantal

openen & sluiten

training ados

za

20/10/18

23-09-18 13:15

peter

openen & sluiten

ados 2 & 1

do

25/10/18

23-09-18 20:00

Chantal

openen & sluiten

training ados

za

27/10/18

23-09-18 13:15

raymond

openen & sluiten

ados 2 & 1

SCHeIdSreCHTerS SCHeMA
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Nummer
11765

Datum
22/9/18

Tijd
11:00

23171
18162
16516
14024
13953
18418
14196
12146

29/9/18
29/9/18
29/9/18
29/9/18
29/9/18
6/10/18
6/10/18
6/10/18

10:30
11:30
9:30
13:30
15:00
10:00
11:00
12:30

11273
17520
23166
16988
14297
13691
18825
13203
18555

6/10/18
6/10/18
13/10/18
13/10/18
13/10/18
20/10/18
20/10/18
27/10/18
27/10/18

14:00
15:30
12:30
13:30
14:30
14:00
15:30
14:00
15:30
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Thuisteam
ados/sporting
andijk 3
ados d2
ados d1
ados C1
ados a2
ados a1
ados d1
ados a2
ados/sporting
andijk 3
ados 2
ados 1
ados d2
ados C1
ados a1
ados 2
ados 1
ados 2
ados 1

Uitteam
Helios 3

Scheidsrechter
erwin

dso (a) d2
groen geel d2
dso (a) C1
apollo a2
kleine sluis a1
roda d1
Celeritas a1
kleine sluis 2

Joey??
fokje
luc
erwin
Wydo
luc
pascal
Jan

fiducia 3
fiducia 1
dkV (iJ) d1
kz/thermo4U C3
apollo a1
atlantis 2
atlantis 1
Viko 2
Viko 1

bond
bond
luc
???
Wydo
bond
bond
bond
bond

JoIN US
SCHeIdSreCHTerS GeZoCHT!

Beste ADOSsers en Oud-ADOSsers,
Ados zoekt nieuwe scheidsrechters
voor de thuiswedstrijden van de jeugd en
junioren. Graag zien we weer enthousiaste
mensen die zich opgeven, want ze zijn hard
nodig! Je hoeft niet elke week te fluiten, het is
maar voor een aantal wedstrijden per seizoen.
zou jij het willen proberen? Meld je dan aan bij
Jan Hania.(j.hania@quicknet.nl)
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MededelINGeN
NIeUW eMAIlAdreS AdoS
Vanaf 1 juli 2018 zal het oude email adres van ados worden opgeheven door de knkV.
Het nieuwe correspondentie adres van ados zal worden: secretarisados@gmail.com

SodAKlUp-NIeUWS eN Meer!
Het nieuwe seizoen is al van start gegaan, en dat
houdt in dat de sodaklUp ook weer in beweging
gaat! er staan een aantal leuke activiteiten op de
kalender. We gaan binnen een Bootcamp doen,
uiteraard gaan we met de kerst er weer wat leuks
van maken (suggesties zijn welkom), dan gaan we
naar een leaguewedstrijd kijken, buitentraining,
paaseieren zoeken enz.. Bij sommige onderdelen is
alleen de exacte datum nog niet bekend. dit heeft
natuurlijk te maken met het korfbalprogramma, wat
nu nog niet voor t hele jaar bekend is.
al onze activiteiten staan op de jaarplanning. en
deze keer hebben we alle leukigheidjes, die door
het seizoen heen worden georganiseerd op 1 planner gezet. dus lieve mensen let op!! ook de gezellige avondjes die de kantine commissie organiseert,
staan er op vermeldt. Het klaverjassen, high wine,
happen en trappen enz. ook het sinterklaasfeest
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staat er op van de naC, leuke avond\middag
rondom de selectie, en natuurlijk het jaarlijks terugkerende volleybal toernooi van Chantal!! kortom
de zin..."ik wist niet dat het er was", of " dat stond
nergens vermeld", gaat niet op.
natuurlijk wordt iedereen geïnformeerd door het jaar
heen. Maar als wij een tip mogen geven? draai deze
jaarplanning uit, en hang 'm ergens op waar je vaak
komt!! en natuurlijk helemaal aan het einde van
het seizoen, sluiten we af met een daverend eindfeest. deze datum wordt zo spoedig mogelijk bekent
gemaakt. kortom, er is weer genoeg te beleven bij
ados, dus zien we jullie graag terug bij 1, of meerdere activiteiten, en natuurlijk langs de lijn!!
WiJ HeBBen er zin in!!
Monique en isabella

MededelINGeN
oproepJe KINderHoeK
nu onze mooie adoshal is gerenoveerd willen wij ook graag de kinderhoek een update gaan geven.
ligt er nog kinderspeelgoed thuis wat niet meer gebruikt wordt? Lever het in bij Ados
en geef het speelgoed een tweede leven! alvast bedankt namens de kleine onder ons... ;-)

oproepJe KANTINe
Vanuit de kantinecommissie een vriendelijk verzoek zoveel mogelijk onze eigen spullen (lees: glazen,
lege ﬂesjes, etc.) op te ruimen, in de kantine maar ook rondom het veld. zo houden we ados netjes en
schoon, en helpen we meteen het kantinepersoneel een handje bij drukke pieken.

dIGITAAl Veld SCoreNBord - VrIeNdeNloTerIJ
op maandagavond 1 oktober tussen 18:30 en
20:30 uur organiseren wij met de Vriendenloterij
een belactie om geld in te zamelen voor een
digitaal veld scorebord te realiseren!
op 1 oktober kun je een telefoontje verwachten van
een van onze leden met de oproep mee te spelen
met de Vriendenloterij voor ados. Het is de moeite
meer dan waard, want:
• de helft van jouw lotprijs gaat direct naar onze
clubkas
• Als deelnemer van de VriendenLoterij maak je
maandelijks kans op fantastische prijzen
• De VriendenLoterij keert tijdens de Belactie extra
geldbedragen uit aan de vijf clubs die de meeste
loten hebben verkocht. laten we dus gaan voor
zoveel mogelijk loten, om zo extra geld voor de
club te winnen!
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Hoe meer loten we verkopen, hoe sneller we een digitaal scorebord kunnen realiseren. Houd je telefoon
op 1 oktober extra in de gaten!
NATUURLIJK ZOEKEN WIJ VRIJWILLIGERS
DIE WILLEN BELLEN.
MELD JE AAN BIJ SANDY:
SECRETARISADOS@GMAIL.COM
OF BEL 06-154 188 28

MededelINGeN

VrIeNdeN VAN AdoS
dankzij onderstaande vrienden en vriendinnen van
ados heeft korfbalverenigingen ados extra inkomsten. Met deze extra inkomsten zijn inmiddels een
aantal zaken gerealiseerd , zoals onder andere:
• bijdrage in de aanschaf van de schotklokken
• aanmoedigingsbord Vrienden van ADOS
• diverse korfbal palen voor de aller jongsten
• bijdrage dug-outs.
de bijdrage van afgelopen seizoen willen we gebruiken
voor het opknappen van de kinderhoek in de kantine.
lars pieterse
Max van Jole
irene fens
Henk groot
ernst en Marianne Wijnands
dhr. kraijer
alphonse en Monique Meijer
roel en els koek
Carla en george Hulstede
Carla de Vogel
aram koek
theo en gonny van aurik
Wilt u ook Vriend van ados worden voor
25 euro per jaar? stuur dan een mail naar
penningmeesterados@gmail.com.
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GroTe ClUBACTIe 2018
U DOET TOCH OOK MEE!!!!
Jaarlijks vindt binnen de vereniging de grote clubactie plaats. de grote Clubactie bestaat sinds 1972.
de doelstelling is nooit veranderd: het ondersteunen van het nederlandse verenigingsleven als een
belangrijke bijdrage aan een gezonde samenleving.
een actie waar ados al jaren aan mee doet. alle
senioren-en jun ioren krijgen 2 loten welke al in de
contributie verrekend zijn. de bedoeling is dat de
jeugdleden actief loten gaan verkopen. door middel
van een intekenlijst kunnen deze loten gekocht worden. lotenverkopers mogen vanaf 15 september op
pad met de intekenlijsten. 22 november is de laatste
dag dat de boekjes ingeleverd kunnen worden. de
intekenlijsten worden uitgedeeld via de coach van
het team. Betaling vindt plaats door een eenmalige
automatische incasso.
op 12 december is de trekking. naast de loten
ontvangt u een boekje met kortingsbonnen. dit jaar
kost een lot € 3,00. 80% van de opbrengst gaat
naar de vereniging. steun ados en maak kans op
een mooie prijs.
MET ELKAAR KOMEN WE TOT
EEN TOPSCORE
de regeling voor de leden zoals deze in het verleden binnen de vereniging is vastgesteld is als volgt:
alle leden zijn verplicht om twee loten af te nemen
(max. 6 per gezin). deze loten zijn eventueel door te
verkopen aan derden. Jeugdleden gaan verder actief
de loten verkopen. Voor diegenen die de meeste
loten verkocht hebben worden 3 prijzen beschikbaar
gesteld. de sluitingstijd om losse loten te verkopen
is 20 oktober. overige leden kunnen natuurlijk ook
meerdere loten afnemen de coach van elk team
ontvangt een intekenlijst om het aantal loten met de
overige informatie in te vullen.
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WIE VERKOOPT DE MEESTE LOTEN?
evenals voorgaande jaren zijn er leuke prijzen te
winnen voor degene die de meeste loten verkoopt.
dus doe je best. familie, vrienden, buren, bedrijven,
noem maar op. iedereen wil toch loten van je
kopen? Wil je als topverkoper meer weten over de
grote clubactie kijk dan op www.groteclubactie.nl.
op deze website kun je ook meedoen met een
wedstrijd waar je leuke prijzen mee kan winnen.
WAT GAAN WE MET HET GELD DOEN?
Van de opbrengsten vanuit de grote clubactie
proﬁteert de gehele vereniging. Mocht iemand een
speciﬁek idee hebben dan horen wij dit graag.
MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Wil je helpen om zoveel mogelijk loten voor de
vereniging te verkopen en ben je op zoek naar een
Maatschappelijke stageplek dan kun je contact op
nemen met els koek. ook voor verdere
vragen over de grote club actie kunt u terecht bij
els koek tel. 0229-262136

20-LOTEN ACTIE

Ook dit jaar geldt de 20-loten actie.
Als je meer dan 20 loten verkocht hebt,
krijg je een voucher met korting op:
• Diverse pretparken
• Verschillende zwembaden van
Optisport

prIVACYWeTGeVING AdoS
Beste leden en ouders van leden,
in verband met de nieuwe privacywetgeving verzoeken wij jullie onderstaand formulier in te vullen en te
ondertekenen. Het formulier kan gemaild worden naar secretarisados@gmail.com of worden
ingeleverd bij een van de bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
pascal, nikki, Chantal, Hans, Brenda en sandy

ToeSTeMMING plAATSeN FoTo´S eN
perSooNlIJKe GeGeVeNS op WeBSITe eN
IN HeT ClUBBlAd VAN H.K.V. AdoS
Voor het plaatsen van foto’s van mijn kind(eren) op de website geven wij / geef ik
de volgende toestemming:
 foto’s van mijzelf / mijn kind(eren) mogen wel worden geplaatst.
 foto’s van mijn kind(eren) mogen alleen geplaatst worden als groeps- of overzichtsfoto’s.
 foto’s van mijn kind(eren) mogen helemaal niet worden geplaatst.
Voor het plaatsen van persoonlijke gegevens van mijzelf of van mijn kind(eren) op
de website en/of in het clubblad van H.k.V. ados geef ik wel / geen * toestemming.
(*doorhalen wat niet van toepassing is)

naam: ………………………………………………………………………………………
ouders van: …………………………………………………….…………………………
datum: ……………………………………………………………………………..………
Handtekening:
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HooFdSpoNSorS VAN AdoS
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SpoNSorS VAN AdoS

INSTALLATIETECHNIEK

LOUREM TECH

(TEAM)SPONSOR WORDEN BIJ ADOS? Neem contact op via de mail: secretarisados@gmail.com
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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
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Voorzitter:
Secretaris:

(Vacant)
sandy Hermans
06-15418828
secretarisados@gmail.com
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
nwmvanriel@gmail.com
Wedstrijdsecretaris:
zaal:
nikki van riel
06- 22027690
nwmvanriel@gmail.com
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
Website:
Mike stalenberg
websiteados@gmail.com
Vertrouwenspersoon
H.K.V. ADOS:
irene fens
irenefens@hetnet.nl

Scheidsrechter
coördinator:
NAC:
Materiaalbeheer
Kantinecommissie

CONTRIBUTIE

Jan Hania
j.hania@quicknet.nl
Chantal Hulstede
06-42310242
adosnac@gmail.com
Hans Jong
06-12727350
jwmjong@kpnmail.nl
Hans snel
0653193933
h.snel@quicknet.nl
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: 0229-504110
Correspondentieadres
van ADOS:
secretariaat
p. van der Meerschstraat 6
1689 Xp zwaag
www.ados-hoorn.nl
secretarisados@gmail.com

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)
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doorloper
alleen door oefening sterk
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