
doorloper
2e doorloper ● seizoen 2018/2019 ● Jaargang 43alleen door oefening sterk



2 doorloper ados Hoorn

VoorWoord
Beste adossers,

iedereen eerst een gezond, sportief en prachtig 2019 
gewenst! de eerste doorloper van dit jaar valt vroeg 
in de mailbox waarin we jullie weer informeren over 
de laatste ontwikkelingen en belangrijke zaken onder 
de aandacht brengen. 

op 1 november jl. was de jaarlijkse ledenvergadering 
met een redelijke opkomst. tijdens de jaarverga-
dering zijn de aanwezige leden unaniem akkoord 
gegaan met ondergetekende als nieuwe voorzitter. 
de afgelopen twee jaar heb ik behoorlijk wat taken 
“tussendoor” opgepakt maar dit zal nu veranderen. 
ik ga ervoor om weer meer beleid uit te stippelen 
en duidelijkheid te creëren voor de vereniging. dat 
kunnen ik en de commissies niet alleen en jullie 
medewerking zal dan ook gevraagd (gaan) worden. 

persoonlijk vind ik het nogal bijzonder dat het aantal 
senioren en ouders van onze jeugdleden bij de alge-
mene ledenvergadering in kleine getallen aanwezig 
zijn. gedurende een seizoen zijn er altijd opmer-
kingen die commissies of het bestuur te horen 
krijgen. sommige hiervan zijn zeker terecht en als 
er dan een moment is om dit binnen de vereniging 
te bespreken of te horen waarom zaken zich op een 
bepaalde manier ontwikkelen… dan is de jaarver-
gadering inderdaad het moment! de leden die wel 
aanwezig waren hadden allen gelukkig een kritische 
maar positieve bijdrage aan de vergadering en hier 
kunnen we als bestuur verder mee. 

een belangrijk onderwerp waren de openstaande 
vacatures en het oppakken van (ledenwerving) acti-
viteiten. Het eerdere idee om de vrijwilligerstaak af te 
kopen is van tafel. er is gekozen om een activiteit bij 
een team neer te leggen waarbij zij verantwoordelijk 
zijn om hier invulling aan te geven. om activiteiten 
tijdig op te pakken is het van belang dat er zo spoe-
dig mogelijk weer een vrijwilligers coördinator 
komt. dit is een redelijke nieuwe vacature dus de 
invulling hiervan kan afgestemd worden met het 
bestuur. een volledig overzicht van de vacatures en 
activiteiten wordt op korte termijn met jullie gedeeld. 

in de vorige doorloper is onder andere de nieuwe 
zaalvloer onder de aandacht gebracht. Voor de 
zaaldiensten (zie verderop in deze doorloper de 
indeling en taken) is er een belangrijke taak om erop 
toe te zien dat niemand op buitenschoenen de zaal 
betreed. dit geldt voor onze eigen mensen maar 
ook zeker voor coaches en begeleiders van de tegen-
standers. 

Bijna wekelijks zijn er momenteel contacten met 
verschillende partijen die betrokken zijn bij het 
vernieuwen van het veld complex. de gemeente 
Hoorn dient allereerst nog het budget vrij te geven 
maar gelijktijdig voeren we dus gesprekken om te 
bedenken wat onze eigen eisen en wensen zijn. de 
lange adem is gevraagd maar ik ben ervan overtuigd 
dat dit uiteindelijk beloond gaat worden! 

de aankomende periode komen er weer leuke activi-
teiten aan. informatie wordt bekend gemaakt via de 
facebook en instagram pagina, website en in enkele 
gevallen wellicht een aparte mailing. Hoe meer 
deelnemers bij een activiteit des te meer vreugde en 
plezier dus zorg dat je erbij bent! 

afsluiten wil ik met twee punten. ik ben er trots op 
om de nieuwe voorzitter te zijn maar ik hoop dat 
we als vereniging (leden en ouders) de schouders 
onder alles gaan zetten en weer een groei kun-
nen realiseren. Wanneer we dit doen ben ik ervan 
overtuigd dat we dit samen kunnen behalen! als 
laatste kunnen we gelukkig de conclusie trekken dat 
er gelukkig meer goed dan fout gaat en veel wordt 
wel opgepakt! denk hierbij aan alle leuke activiteiten 
die georganiseerd worden en alles wat er wekelijks 
wordt gedaan om alles rondom de wedstrijden 
te verzorgen. 

sportieve groeten pascal,

Voorzitter ados
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JAArKAleNder 2019

Augustus

Start trainingen

September

4 Oefenwedstrijden selectie Pieter

11 Clinic Wereld Wijzer (J)TC

16 Speeldag Hoorn Aram

18 Clinic Wereld Wijzer (J)TC

23 Sportspectakel Bestuur

Oktober

1 bellen Vriendenloterij Sandy

2 Clinic Wereld Wijzer (J)TC

28 Circus Sijm; 11.00u Sodaklup/NAC

November

1 Jaarvergadering; inloop 19.30u bestuur

2 opening nieuwe zaal; 15.30-18.00u kantine

3/4 inhaalweekend

11 oefenwedstrijden driekamp selectie Pieter

10 of 17 Bootcamp; 10.00u Sodaklup

17 oefenwedstrijden

16 Najaarsklaverjassen/-Keezen; 20.00u Kantinecomissie

24 Sinterklaasfeest (data onder voorbehoud) Sodaklup

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

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 thuis- 
wedstrijd van de zaal

Sponsormiddag + buffet NAC

23 of 30 Buitentraining 10:00 junioren en jeugd Sodaklup

April

13 Bezoek korfballeague finale

13 Highwine/beer 18+ (data onder voorbehoud) Kantinecomissie

20 Paaseieren zoeken Kangaroes; 09:30u Sodaklup

27/28 inhaal weekend

Mei

4/5 inhaal weekend

11 of 18 Happen & Trappen 18+; 16.00u NAC/
Kantinecomissie

Juni

15/16 laatste speelweekend

22/23 inhaalweekend

Laatste thuis- 
wedstrijd van veld

Afsluitings BBQ Selectie

Eindfeest; 13.00u Sodaklup
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SCHeMA'S

ZAAl WedSTrIJdSCHeMA 2019
Datum Tijd Categorie Thuisteam Uitteam Accommodatie Plaats

5/1/19 17:50 C-jeugd swift  (a) C1 ados C1 oostenburg aMsterdaM

12/1/19 11:45 d-jeugd okV d1 ados d1 oostzaan oostzaan

12/1/19 12:45 a-jeugd ados a2 dso (a) a1 ados-hal Hoorn nH

12/1/19 12:45 a-jeugd triaz/dkV Victoria a1 ados a1 de pijp aMsterdaM

12/1/19 14:00 reserve ados/sporting andijk 3 zkC '31 5 ados-hal Hoorn nH

12/1/19 14:15 reserve dts (e) 3 sporting andijk/ados 4 de drecht enkHUizen

12/1/19 15:15 reserve ados 2 triaz 2 ados-hal Hoorn nH

12/1/19 16:30 standaard ados 1 atlantis 1 ados-hal Hoorn nH

19/1/19 11:00 d-jeugd ados d1 groen geel d3 ados-hal Hoorn nH

19/1/19 12:00 C-jeugd ados C1 kz/thermo4U C3 ados-hal Hoorn nH

19/1/19 13:00 a-jeugd sporting West a2 ados a2 Hogendorp sportcentrum aMsterdaM

19/1/19 14:10 reserve sporting andijk/ados 4 rapid 5 de klamp andiJk

19/1/19 15:10 reserve iJsselvogels 2 ados 2 zuidplas MoordreCHt

19/1/19 16:40 standaard iJsselvogels 1 ados 1 zuidplas MoordreCHt

26/1/19 9:00 d-jeugd kz/thermo4U d3 ados d1 topsportcentrum de koog koog aan de zaan

26/1/19 12:45 a-jeugd ados a2 Celeritas a1 ados-hal Hoorn nH

26/1/19 14:00 reserve ados/sporting andijk 3 fluks 3 ados-hal Hoorn nH

26/1/19 15:15 reserve ados 2 refl eks 2 ados-hal Hoorn nH

26/1/19 16:30 standaard ados 1 refl eks 1 ados-hal Hoorn nH

26/1/19 17:10 a-jeugd apollo a1 ados a1 deimos HeerHUgoWaard

2/2/19 9:35 d-jeugd kVa d2 ados d1 de Meerkamp aMstelVeen

2/2/19 12:45 a-jeugd ados a2 zkC '31 a3 ados-hal Hoorn nH

2/2/19 13:00 a-jeugd Bep a3 ados a1 Mfsa de Beuk pUrMerend

2/2/19 14:00 reserve ados/sporting andijk 3 Velocitas 8 ados-hal Hoorn nH

2/2/19 15:15 reserve ados 2 gkV (H) 2 ados-hal Hoorn nH

2/2/19 16:20 reserve sporting andijk/ados 4 fluks 3 de klamp andiJk

2/2/19 16:30 standaard ados 1 gkV (H) 1 ados-hal Hoorn nH

2/2/19 17:30 C-jeugd furore C1 ados C1 Het trias kroMMenie

9/2/19 11:00 d-jeugd ados d1 Bep d2 ados-hal Hoorn nH

9/2/19 12:00 C-jeugd ados C1 dso (a) C1 ados-hal Hoorn nH

9/2/19 13:00 a-jeugd ados a1 kleine sluis a1 ados-hal Hoorn nH

9/2/19 14:00 reserve dts (e) 3 ados/sporting andijk 3 de drecht enkHUizen

9/2/19 18:35 reserve kios (n) 2 ados 2 estafette nieUW-Vennep

9/2/19 19:10 reserve zkC '31 5 sporting andijk/ados 4 de tref zaandaM

9/2/19 19:45 standaard kios (n) 1 ados 1 estafette nieUW-Vennep

16/2/19 14:05 a-jeugd sporting andijk a1 ados a2 de klamp andiJk

16/2/19 15:20 reserve sporting andijk/ados 4 ados/sporting andijk 3 de klamp andiJk

16/2/19 18:30 reserve reeuwijk 2 ados 2 de Meerkoet reeUWiJk

16/2/19 19:40 standaard reeuwijk 1 ados 1 de Meerkoet reeUWiJk

23/2/19 13:00 C-jeugd kz/thermo4U C3 ados C1 topsportcentrum de koog koog aan de zaan

2/3/19 11:00 d-jeugd ados d1 apollo d1 ados-hal Hoorn nH

2/3/19 12:00 C-jeugd ados C1 ekVa C1 ados-hal Hoorn nH

2/3/19 13:00 a-jeugd ados a1 zaandam zuid a1 ados-hal Hoorn nH

9/3/19 11:00 C-jeugd dkV Victoria C1 ados C1 diemen sporthal dieMen

9/3/19 11:00 d-jeugd roda d1 ados d1 topsportcentrum de koog koog aan de zaan

9/3/19 12:45 a-jeugd ados a2 apollo a2 ados-hal Hoorn nH

9/3/19 13:45 a-jeugd okV a1 ados a1 oostzaan oostzaan

9/3/19 14:00 reserve ados/sporting andijk 3 rapid 5 ados-hal Hoorn nH
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VerVolG ZAAl WedSTrIJdSCHeMA 2019
9/3/19 15:15 reserve ados 2 ekVa 2 ados-hal Hoorn nH

9/3/19 16:30 standaard ados 1 ekVa 1 ados-hal Hoorn nH

16/3/19 12:00 d-jeugd ados d1 okV d1 ados-hal Hoorn nH

16/3/19 13:00 a-jeugd ados a1 triaz/dkV Victoria a1 ados-hal Hoorn nH

16/3/19 14:30 reserve triaz 2 ados 2 de pijp aMsterdaM

16/3/19 15:05 reserve sporting andijk/ados 4 dts (e) 3 de klamp andiJk

16/3/19 16:45 a-jeugd dso (a) a1 ados a2 oosterhout alkMaar

16/3/19 17:00 reserve zkC '31 5 ados/sporting andijk 3 de tref zaandaM

16/3/19 17:40 standaard atlantis 1 ados 1 de phoenix MiJdreCHt

23/3/19 12:00 d-jeugd groen geel d3 ados d1 groen-geelhal WorMer

23/3/19 14:00 a-jeugd ados a2 sporting West a2 ados-hal Hoorn nH

23/3/19 14:30 reserve rapid 5 sporting andijk/ados 4 kennemer sportcentrum HaarleM

23/3/19 15:15 reserve ados 2 iJsselvogels 2 ados-hal Hoorn nH

23/3/19 16:30 standaard ados 1 iJsselvogels 1 ados-hal Hoorn nH

30/3/19 11:00 d-jeugd ados d1 kz/thermo4U d3 ados-hal Hoorn nH

30/3/19 11:00 a-jeugd Celeritas a1 ados a2 alkmaar noord alkMaar

30/3/19 12:00 C-jeugd ados C1 swift  (a) C1 ados-hal Hoorn nH

30/3/19 13:00 a-jeugd ados a1 apollo a1 ados-hal Hoorn nH

30/3/19 13:10 reserve fluks 3 ados/sporting andijk 3 duinwetering noordWiJk zH

30/3/19 15:50 reserve sporting andijk/ados 4 Velocitas 8 de klamp andiJk

30/3/19 19:00 reserve refl eks 2 ados 2 Marimbahal riJsWiJk zH

30/3/19 20:20 standaard refl eks 1 ados 1 Marimbahal riJsWiJk zH

KANTINe BArSCHeMA
Dag Datum Tijd Kracht Taak Opmerking

Wo 9/1/19 20h00 peter openen & sluiten Westfriezen

za 12/1/19 12h00 raymond openen ados a2 & 3

za 12/1/19 15h30 peter sluiten ados 2 & 1

Wo 16/1/19 20h00 peter openen & sluiten Westfriezen

za 19/1/19 10h15 Chantal openen & sluiten ados d1 & C1

Wo 23/1/19 20h00 peter openen & sluiten Westfriezen

za 26/1/19 12h00 raymond openen & sluiten ados a2, 3, 2 & 1

Wo 30/1/19 20h00 peter openen & sluiten Westfriezen

za 2/2/19 12h00 peter openen & sluiten ados a2, 3, 2 & 1

Wo 6/2/19 20h00 peter openen & sluiten Westfriezen

za 9/2/19 10h15 Chantal openen & sluiten ados d1, C1 & a1

Wo 13/2/19 20h00 peter openen & sluiten Westfriezen

Wo 27/2/19 20h00 peter openen & sluiten Westfriezen

za 2/3/19 10h15 Chantal openen & sluiten ados d1, C1 & a1

Wo 6/3/19 20h00 peter openen & sluiten Westfriezen

za 9/3/19 12h00 raymond openen & sluiten ados a2, 3, 2 & 1

za 16/3/19 11h15 Chantal openen & sluiten ados d1 & a1

Wo 20/3/19 20h00 peter openen & sluiten Westfriezen

za 23/3/19 13h15 peter openen & sluiten ados a2, 2 & 1

Wo 27/3/19 20h00 peter openen & sluiten Westfriezen

za 30/3/19 10h15 raymond openen & sluiten ados d1, C1 & a1

Wo 3/4/19 20h00 peter openen & sluiten Westfriezen

SCHeMA'S
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SCHeMA'S

SCHeIdSreCHTerS + ZAAldIeNSTeN SCHeMA
Nr. Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter Zaaldienst

43138 12/1/19 12:45 ados a2 dso (a) a1 chiel ouders van tamara en ramona

45814 12/1/19 14:00 ados/sporting andijk 3 zkC ‘31 5 erwin rick en Chris

23291 12/1/19 15:15 ados 2 triaz 2 bond tamara en Carinde

20874 12/1/19 16:30 ados 1 atlantis 1 bond Bart en eva

34452 19/1/19 11:0t0 ados d1 groen geel d3 chiel ouders van kay

37634 19/1/19 12:00 ados C1 kz/thermo4U C3 luc ouders van amy

43135 26/1/19 12:45 ados a2 Celeritas a1 pascal ouders van ilse

47181 26/1/19 14:00 ados/sporting andijk 3 fluks 3 erwin laura en Chantal

23750 26/1/19 15:15 ados 2 refl eks 2 bond aram en Josephine

20877 26/1/19 16:30 ados 1 refl eks 1 bond sanne g en andrea

43137 2/2/19 12:45 ados a2 zkC ‘31 a3 erwin ouders van puck

46768 2/2/19 14:00 ados/sporting andijk 3 Velocitas 8 wydo Joey en kimberley

23615 2/2/19 15:15 ados 2 gkV (H) 2 bond Michiel en tamara

20878 2/2/19 16:30 ados 1 gkV (H) 1 bond sanne en anouk

36586 9/2/19 11:00 ados d1 Bep d2 luc ouders van Britt

39568 9/2/19 12:00 ados C1 dso (a) C1 sanne ouders van imara

47856 9/2/19 13:00 ados a1 kleine sluis a1 jan ouders van dominique

35530 2/3/19 11:00 ados d1 apollo d1 ?? ouders van dewy en Mina

38587 2/3/19 12:00 ados C1 ekVa C1 luc ouders van imara

44162 2/3/19 13:00 ados a1 zaandam zuid a1 pascal ouders van Marijn en Jesse

43134 9/3/19 12:45 ados a2 apollo a2 chiel ouders van tamara en ramona

49490 9/3/19 14:00 ados/sporting andijk 3 rapid 5 jan Mike en Mirjam

23231 9/3/19 15:15 ados 2 ekVa 2 bond pascal en Jimmy

20875 9/3/19 16:30 ados 1 ekVa 1 bond sean en Bart

37469 16/3/19 12:00 ados d1 okV d1 ?? ouders van lisa

47870 16/3/19 13:00 ados a1 triaz/dkV Victoria a1 pascal ouders van inge

43139 23/3/19 14:00 ados a2 sporting West a2 jan ouders van sacha

23675 23/3/19 15:15 ados 2 iJsselvogels 2 bond ados 1

20872 23/3/19 16:30 ados 1 iJsselvogels 1 bond ados 2

35971 30/3/19 11:00 ados d1 kz/thermo4U d3 luc ouders van selina

38998 30/3/19 12:00 ados C1 swift  (a) C1 chiel ouders van femke

44160 30/3/19 13:00 ados a1 apollo a1 jan ouders van khanh

Beste senioren, junioren en ouders van jeugdleden,
Bovenstaand het rooster voor de zaaldiensten van 
2019. Mocht je niet kunnen dan dien je zelf voor 
vervanging te zorgen. Voor de volledigheid hieronder 
de taken van de zaaldienst. 

Taken Zaaldienst
•  Bedienen scorebord 
•  palen opzetten (eerste zaaldienst) en weghalen 

(laatste zaaldienst)
•  Verzorgen van ballen voor de spelende teams

•  spelers en coaches zonder juist schoeisel aanspreken. 
op sokken prima, anders mogen ze niet in de zaal

•  toeschouwers weren uit de zaal, die kunnen 
vanaf de tribune kijken

•  zorgen dat er geen tassen langs het veld staan. 
deze kunnen in de kantine of in de bergingen 
geplaatst worden

•  aan de korte zijdes van het veld mogen geen 
banken staan tijdens de wedstrijden

•  Balken van de nooddeuren halen (en er weer 
opleggen na de laatste wedstrijd)

ZAAldIeNSTeN 2019



Wanneer: Zaterdag 23 februari
Tijd: Vanaf 18.30 uur
Voor:  Leden en niet leden van ADOS (vanaf de B-jeugd)
Opgeven:  Per team
Kosten: 10,- Euro per team (te betalen op de dag zelf)

Op zaterdag 23 februari wordt het 9e open volleybaltoernooi 
georganiseerd voor leden (vanaf B jeugd) / ouders en niet 
leden van ADOS. De eerste wedstrijd start om 19.00 uur. Na 
de wedstrijden is er een prijsuitreiking, een hapje en drankje en 
tijd voor de sterke verhalen. Uiteraard staat de gezelligheid en 
plezier centraal!

Een ieder kan zich als team (min 5 personen) opgeven 
bij Chantal Hulstede via de channie_h@hotmail.com 
of inschrijven door Chantal aan te spreken. 

tijd voor de sterke verhalen. Uiteraard staat de gezelligheid en 

Max. 
18 teams
VOL=VOL

toernooi
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MededelINGeN

NIeUWS VAN de TC

KANGoeroeNIeUWS 

SpelreGelBeWIJS KorFBAlMASTerS 

Het nieuwe jaar 2019 is zojuist begonnen maar we 
hebben nog wel wat te melden over 2018. na een 
goed veldseizoen zijn ados/sporting andijk 3, ados 
a1 en ados d1 kampioen geworden, nogmaals van 
harte gefeliciteerd allemaal! 

de eerste wedstrijden in de zaal zitten er ook alweer 
op met mooie resultaten tot nu toe. Hebben jullie 
al gemerkt dat we op een prachtige nieuwe vloer lo-

pen? Het veert weer goed, zeker als je op je sokken 
loopt. Wil iedereen er aan blijven denken dat je hier 
niet met normale schoenen op mag lopen en dat we 
voorzichtig doen met de palen? alvast bedankt!
in de zaal hebben we ook weer zaaldienst. Verderop 
staat het rooster en wat hier voor taken bij horen. 

We wensen jullie een sportief en blessurevrij 2019! 
groet, pascal, nathalie, andrea, nikki en sanne 

in november zijn we weer gestart met de kangoe-
roetrainingen op de zaterdagochtend om 10 uur in 
onze eigen adoshal. We hadden in november zelfs 
een heuse pietentraining! in 2019 gaan we dan ook 
fanatiek verder met onze kangoeroes. 

Ben je 3, 4 of 5 jaar en lijkt het je ook leuk om mee 
te doen? Jullie zijn van harte welkom!

groet sanne

om het inzicht op het spel en het begrip voor scheidsrechters 
te vergroten heeft  de knkV besloten om het spelregelbewijs 
te introduceren. in het begin van het seizoen is dit eerst door 
door de senioren opgepakt en op enkele spelers na kunnen we 
iedereen feliciteren met het behalen van het spelregelbewijs! 

de spelers die het spelregelbewijs nog niet behaalt hebben 
waren op vakantie of geblesseerd, die zullen de aankomende 
periode benaderd worden om dit alsnog te behalen. ook zal 
er gekeken gaan worden hoe we dit gaan verzorgen voor de 
coaches/trainers en de junioren teams. 

namens de tC

HeT TrAININGSSCHeMA 
T/M MAArT 2019: 
Zaterdag 12 januari
Zaterdag 26 januari
Zaterdag 9 februari
1 training overslaan i.v.m. 
voorjaarsvakantie
Zaterdag 9 maart 
Zaterdag 23 maart

SpelreGelBeWIJS KorFBAlMASTerS 
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MededelINGeN

CUrSUS TrAINerS

HIGH WINe & Beer

Beste adosleden,

Wij zijn bij ados altijd op zoek naar trainers. deze 
willen wij dan ook iets bieden. samen met sporting 
andijk willen wij met de start van volgend seizoen 
een trainerscursus aanbieden. deze cursus zal in 
andijk gegeven worden. ik zal hiervoor een aantal 
mensen benaderen, maar mocht je nu al interesse 
hebben laat het mij weten. 
andrea.schaafsma@quicknet.nl

Voor info over de cursus zie hieronder de link.
www.knkv.nl/opleidingen/technisch-kader-opleidin-
gen/kt-2

Mocht je vragen hebben mail of bel gerust.

andrea schneiders
(J)tC ados 

Wat een succes was het weer! afgelopen 22 decem-
ber vond er weer een High wine & beer plaats bij 
ados, georganiseerd door de kantinecommissie. 
er was een mooie opkomst van wel 44 personen! 

deze avond zijn er heerlijke franse wijnen geschon-
ken, welke bij Whiskey en Wijn speciaalzaak 't fust 
vandaan kwamen. de bierdrinkers mochten genieten 
van drie speciaal bieren, gehaald bij lokaal oost 
West. daarnaast waren er ook een aantal non-
alcoholische drinkers, die uiteraard deze gezellige 
avond niet wilde missen, welke voorzien werden van 
fris en juices. daarnaast waren er heerlijke hapjes 

meegenomen door iedereen, wat zorgde voor twee 
goed gevulde tafels vol met lekkernijen.

al met al dus weer een groot succes! We hopen a.s. 
13 april (datum onder voorbehoud) weer zo'n gezel-
lige avond te organiseren en hopen dat jullie er weer 
allemaal bij zijn. en schroom vooral niet om je dan 
ook op te geven, hoe meer zielen hoe meer vreugd!!
Hopelijk tot dan!

groetjes de kantinecommissie
(Yvonne, Hans, eberhard, annemieke, Chantal, 
Hemmy, edmond, tilly en Carinde)
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lieve adossers,

de voorbereidingen voor het pinksterkamp zijn al-
weer in volle gang. We gaan naar een nieuwe locatie 
ten opzichte van vorig jaar, terrein de Madelief in 
den Haag. Het kampthema van dit jaar is super-
helden. dus je mag helemaal los met een superhel-
denoutfi t voor de bonte avond. Maak je borst alvast 
maar nat! Meer informatie ontvangen jullie per mail 
en is binnenkort te vinden op de adossite.

Wij hebben er weer ontzettend veel zin in, hopelijk 
jullie ook! Meld je aan door het inschrijff ormulier 
(zie volgende pagina) in te vullen en lever deze in bij 
één van de kampleidingen. de inschrijfperiode loopt 
t/m zaterdag 11 mei.

groet, de kampleiding (arjen, sjoerd, aram, erik, 
pascal, sanne, Bart en danielle)

pINKSTerKAMp 2019

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

oproepJe KINderHoeK

oproepJe KANTINe

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... ;-)

Vanuit de kantinecommissie een vriendelijk verzoek zoveel mogelijk onze eigen spullen (lees: glazen, 
lege fl esjes, 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.
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HeT SUperHeldeN KAMp 2019
Datum: zaterdag 8 juni t/m maandag 10 juni 2019 (pinksterweekend) 
Locatie: landgoed “de Madelief”, Boomaweg 100 den Haag  
Kosten: €39,50 voor de jeugd en €44,50 vanaf 18 jaar
Overmaken naar: 
a. koek te diemen op rekening nl35 ingB 0005 1435 91 (o.v.v. adoskamp en je naam)

Geef je op vóór zondag 12 mei 2019, VOL = VOL! 
Inleveren bij de kampleiding: Erik, Sanne, Arjen, Bart, Danielle, Sjoerd, Pascal of Aram
ps: neem je mooiste superheldenoutfi t mee voor de Bonte avond!

Naam: 
Ouders, broers/zussen, vrienden/vriendinnen die mee willen:

Team:
Lee� ijd:
Tent: Ja / nee
Hoeveel personen passen er in de tent?
Heenrijden/wegbrengen?  Ja / nee
Terugrijden/ophalen?  Ja / nee
Zitplaatsen (exclusief chauff eur):

Bijzonderheden (zoals allergieën, medicijnen, bij wie slaap je graag in de tent? Caravan/vouwwagen?)
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HooFdSpoNSorS VAN AdoS
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INSTALLATIETECHNIEK 
LOUREM TECH

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

SpoNSorS VAN AdoS



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          :   Ja / Nee 
Categorie                              :   O   Senioren                                                                     O  Welp ( tot 6 jaar) 

O  Junioren      (16 t/m 18 jaar)                                   O  Recreant 
O  Aspirant      (12 t/m 16 jaar)                                   O  Algemeen lid / Donateur 
O  Pupil            ( 6 t/m 11 jaar)                                   O  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:                                                                                                                    Datum: 
(voor jeugdleden dienen 
de ouders te ondertekenen) 

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:........................                                                                            Handtekening voor de machtiging 
Het volledig ingevulde formulier inleveren bij: 
Yvonne Aker  
Smaragd 114 
1625 RK HOORN 
yvonneaker@kpnmail.nl  
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doorloper AANleVerSpeCIFICATIeS
OOK EEN STUKJE IN DE DOORLOPER PLAATSEN? 
graag te houden aan deze specifi caties! 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

AdoS INForMATIe
Voorzitter: (Vacant) 
Secretaris: 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 griffi  oen
 06-13524454
 sanne_griffi  oen@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 stoff elsen
 06-83213767
 doorloperados@gmail.com
Website: Mike stalenberg 
 websiteados@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: 0229-504110

Correspondentieadres 
van ADOS:  secretariaat
 p. van der Meerschstraat 6 
 1689 Xp zwaag

 www.ados-hoorn.nl 
 secretarisados@gmail.com
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doorloper
alleen door oefening sterk


