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Aangezien al snel duidelijk werd dat er dit seizoen 
geen competitie meer gespeeld zou worden bete-
kende dit in eerste instantie veel geregel rondom het 
afhandelen van de competitiezaken door de TC. De 
gemaakte keuzes vanuit de korfbalbond omtrent de 
beëindiging vind ik persoonlijk te betwijfelen. Waar 
veel sporten ervoor gekozen hebben om seizoenen 
als niet gespeeld te beschouwen en geen promotie/
degradatie toe te passen is er door de KNKV anders 
besloten. Deze keuze betekende de degradatie van 
het 1e in de zaal. Het is nu niet anders dan dat er 
volgend seizoen zowel op het veld als in de zaal in de 
3e klasse wordt gespeeld. Dit is niet wat we zeker de 
laatste 10 jaar gewend zijn en in de toekomst nastre-
ven. De schouders zullen er komend seizoen stevig 
onder moeten worden gezet om minimaal weer uit te 
gaan komen in de 2e klasse op het veld en/of zaal.  
Het beëindigen van het seizoen betekent ook dat er 
voor de verenging geen inkomsten meer zijn terwijl 
de kosten, bijvoorbeeld vanuit de bond, grotendeels 
gewoon doorlopen. Als Bestuur zijnde is er goed ge-
keken naar de � nanciële huishouding. Die is gelukkig 
goed en er zijn goede afspraken gemaakt m.b.t. bij-
voorbeeld vaste lasten, dit maakt dat wij verwachten 
dat wij ons op � nancieel gebied geen zorgen hoeven 
te maken. De Corona maatregelen worden gelukkig 
inmiddels weer versoepelt en er kan sinds vorige week 
door ieder team weer lekker getraind worden. Laten 
we hopen en er samen aan werken dat alles zich de 
komende maanden positief blij�  ontwikkelen. 

Dan iets waar wij enorm blij en trots op zijn, natuurlijk 
hebben we het dan over de nieuwe kunstgrasvelden! 
Het hee�  de afgelopen jaren bloed, zweet en tranen 
gekost, maar dan heb je ook wat. Het veld ligt er 
prachtig bij en dit willen wij graag zo houden. Wees 

VOORWOORD

dus voorzichtig met het plaatsen en opruimen van 
de palen, zorg dat deze bijvoorbeeld niet hard op het 
gras terecht komen en help elkaar wanneer dit nodig 
is. Verder is het terras rondom de kantine ruimer op-
gezet en is er voor de allerkleinste kinderen een speel-
veldje aangelegd. Hier hee�  de Corona situatie ook 
meegespeeld. Om het complex helemaal compleet te 
maken komt er nog een scorebord. Voor verschillende 
modellen hebben wij informatie en o� ertes opge-
vraagd en uiteindelijk is ervoor gekozen om een bord 
te plaatsen zoals hieronder te zien is. Ook hee�  er 
nog geen o�  cieel openingsfeest van het veld plaats 
gevonden. Deze houden jullie zeker tegoed en volgt zo 
spoedig mogelijk wanneer het weer kan en mag!

Tevens zijn we vanuit het Bestuur in contact met 
de Gemeente om een zogenoemde vitaliteitsscan 
te maken. Dit gee�  ons (nieuwe) inzichten op de 
kansen die er zijn en op de acties die er voor ons 
als vereniging nodig zijn om een gezonde vereniging 
te blijven. De uitkomsten en acties zullen wij op een 
later moment zeker met jullie delen. 

Vanuit de TC is er vrij recent een start gemaakt om 
een nieuw Technisch Beleidsplan op te stellen. Het 
belangrijkste doel hiervan is om een “rode draad” te 
creëren in het korfbalspel wat er gespeeld wordt. In 
de afgelopen jaren is met regelmaat aangegeven door 
spelers, zowel in de jeugd als junioren en senioren 

Beste ADOS-sers,

De laatste Doorloper van dit seizoen is er één die we vanwege de Corona periode niet snel gaan vergeten. 
Uiteraard hoop ik aller eerst dat jullie en familie in goede gezondheid zijn! 
Vanaf halverwege maart is het actieve korfbalseizoen abrupt ten einde gekomen. Uiteraard hebben wij niet 
stil gezeten. Via onderstaande informeer ik jullie graag wat ons bezig hee�  gehouden, wat er zich nu afspeelt 
en waar wij ons de komende maanden op willen richten. Veel leesplezier!
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teams, dat het � jn zou zijn als dit er zou zijn. Aanvul-
lend worden er trainingsdoelstellingen per lee� ijdsca-
tegorie opgesteld waarmee de trainers gericht aan de 
slag kunnen tijdens de trainingen. 
Uiteraard zijn er al vaker Technisch Beleidsplannen 
opgesteld. De sterke punten hieruit worden verwerkt 
in het nieuwe plan, zo hopen we op een goed uit-
voerbaar geheel te komen. Wanneer jullie hier vragen 
over hebben en/of input willen leveren kan dit. Jullie 
kunnen hiervoor terecht bij Pippe (speler ADOS 1), hij 
hee�  het op zich genomen om de coördinatie van het 
nieuwe plan te doen. Het is de bedoeling om vanaf 
het volgende seizoen hiermee te gaan werken, de 
komende maanden zullen dan ook gebruikt worden 
voor de afronding hiervan en de trainers worden zo 
spoedig mogelijk geïnformeerd. Naast het Technische 
Beleidsplan zal er vanuit het Bestuur ook een nieuw 
Beleidsplan worden opgesteld. Waarom niet eerst 
een Beleidsplan en dan een Technisch Beleidsplan? 
Wat mij betre�  moet het vaker om korfbal gaan dan 
om overige zaken. Die zijn niet onbelangrijk, maar 
uiteindelijk zijn we een korfbalvereniging en moet het 
daarover gaan, vandaar deze volgorde. 

Binnen ADOS zijn er gelukkig een groep vrijwilligers 
die zich wekelijks inzetten om het mogelijk te maken 
dat er gekorfbald kan worden. Om de vrijwilligers voor 
de inzet de bedanken worden zij de laatste jaren uitge-
nodigd om kosteloos aan de seizoen afsluitende BBQ 
mee te doen. Ook deze hee�  helaas nog niet plaats 
kunnen vinden en daarom hebben wij de vrijwilligers 
nog niet de waardering kunnen geven die zij verdie-
nen. Via deze weg wel alvast bedankt, op een later 
moment horen jullie zeker nog van ons. 

De afgelopen drie seizoen is Pieter Schaap de hoofd-
coach geweest. Eerder dit seizoen is al besproken met 
elkaar dat na dit seizoen de wegen zouden scheiden. 
Waar Pieter in eerste instantie een jaar niets zou doen 
is hem de kans geboden om bij Rhoda als coach aan 
de slag te gaan. Ook Pieter willen wij via deze weg 
alvast bedanken voor zijn inzet. En we wensen hem 
uiteraard heel veel succes bij Rhoda! In de zaal hee�  
Edwin Koolen het trainen/coachen van het 2e op zich 
genomen. Vanaf het moment dat hij voor de groep 
stond werd het spel en de sfeer binnen dit jonge team 

zichtbaar beter. Edwin staat bekend als een club-man 
en zal dan ook niet volledig uit het zicht verdwijnen, 
maar hem willen we ook wederom bedanken voor zijn 
inzet. De TC is hard op zoek naar nieuwe coaches 
voor de selectie voor volgend seizoen. De vacature 
staat verderop in de Doorloper. Weet of ben jij wellicht 
de juiste kandidaat? Neem dan contact met ons op. 

Binnen het Bestuur zijn er ook wijzigingen te melden. 
Brenda (Penningmeester) en Sandy (Secretaris) heb-
ben vanwege verschillende redenen aangegeven na 
dit seizoen te willen stoppen. Dit zijn beide essentiële 
functies binnen het Bestuur en wij hopen dan ook dat 
deze spoedig ingevuld worden en dat de opvolgers 
ingewerkt kunnen worden. Verderop in de Doorloper 
tre� en jullie voor beide functies een vacatureomschrij-
ving en ook hier… Brenda en Sandy bedankt voor 
jullie inzet! 

Als laatste maar zeker niet als minste wil ik Hans Snel 
benoemen. Vanaf dit seizoen hee�  Hans het al een 
stuk rustiger aan gedaan binnen het Bestuur en dat is 
zijn goed recht! Wat Hans de afgelopen jaren alle-
maal wel niet gedaan hee�  is ongekend en niet op te 
noemen. In verschillende commissies was hij actief, 
hij verzorgde alles rondom de kantine, hij was de 
afvaardiging naar de Stichting, klusjes op het complex 
werden gedaan, en waar er hand-en-spant diensten 
gevraagd werden: daar was Hans. Zijn gezondheid 
hee�  hem de afgelopen jaren in de steek gelaten, 
echter bleef hij altijd paraat staan. Wel hee�  dit ertoe 
geleid om de keuze te maken dat hij geen o�  ciële 
rol meer binnen het Bestuur inneemt. Een lekker 
biertje zal hij zeker gezellig blijven komen drinken, zijn 
gezelligheid blij�  gelukkig! Hans, onwijs bedankt voor 
je inzet en op een later moment nemen wij zeker nog 
gepast afscheid van je!

Hopelijk zien we elkaar volgend seizoen weer allemaal 
bij onze vereniging. Mocht we elkaar niet meer tre� en 
voor de zomervakantie dan wens ik jullie een zonnige 
en mooie zomer toe!

Namens het Bestuur,

Pascal Kraijer (Voorzitter ADOS)



Ben jij al lid van de

Meld je aan 
en ontvang een 
KangoeroeKlup shirt!
KangoeroeKlup.nl

Kom ook korfballen!
Ben jij tussen de 3 en 6 jaar en lijkt het je leuk om 
te komen spelen? Jullie zijn van harte welkom van 

10 tot half 11 op de volgende dagen:
Zaterdag 30 mei, zaterdag 13 juni en zaterdag 27 juni
De F-jes (6 t/m 8 jaar) trainen dezelfde dagen en tijden
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MEDEDELINGEN

SCHEIDSRECHTERNIEUWS
Steven Ouwerkerk stopt als scheidsrechter

Aan het begin van het seizoen gaf Steven aan dat dit 
zijn laatste jaar werd als bondsscheidsrechter. Daar 
wil je als club natuurlijk bijzondere aandacht aan 
geven.
Maar abrupt werd door Corona de competitie afge-
broken. En hee�  Steven ergens in maart zijn laatste 
wedstrijd ge� oten voor de bond zonder daar zelf 
bewust van te zijn.
Steven begon zijn scheidsrechtersloopbaan bij Aso-
nia te Andijk. Een aantal jaren geleden besloot hij de 
bondswedstrijden voor ADOS te � uiten. Daar waren 
wij natuurlijk heel blij mee.
Hij was altijd bereid in te vallen als scheidsrechter 
dus als club konden we ook regelmatig een beroep 
op hem doen. Zo � oot hij regelmatig oefenwedstrij-
den en nam ook nog wel eens een verenigingswed-
strijd voor zijn rekening.
Nu stopt hij als bondsscheidsrechter, maar ik hoop 
dat we hem toch nog eens mogen vragen voor de 
thuiswedstrijden voor het 2e, 3e of de junioren. 
Verder denk ik dat we hem nog wel regelmatig zien 
bij de wedstrijden om zijn kinderen en kleinkinderen 
aan te moedigen. 
En natuurlijk, we gaan hem nog eens bedanken 
voor het � uiten voor ADOS. Als alles weer normaal 
wordt krijgt dat aandacht.
Steven, bedankt en het ga je goed. 

A� oop competitie

Vlak voor het einde van de zaalcompetitie werd de 
competitie stop gezet. Helaas voor ADOS met kwa-
lijke gevolgen want het 1e en 2e degradeerden.
Afgelopen jaar mochten we weer een beroep doen 
op een aantal scheidsrechters die de thuiswedstrij-
den voor hun rekening namen. Het was soms even 
passen en meten maar met elkaar hebben jullie er 
voor gezorgd dat alle wedstrijden door konden gaan. 
Heel hartelijk dank.
Ook onze bondsscheidsrechters, Steven en Alphon-
se, bedankt dat jullie namens de club bondswedstrij-
den hebben ge� oten. Het is een plicht van de club 
en we zijn blij dat jullie dit jaar dat wilden invullen.
Volgend seizoen.
Hoe en wanneer volgend seizoen begint is nog niet 
bekend. Dat hangt natuurlijk af van de ontwikkeling 
van het Corona-virus. Zodra er meer duidelijkheid 
komt wordt iedereen geïnformeerd.
Begin dit jaar hebben Lennard Bulterman, Sharon 
Brouwer en Sean Rood aangegeven ook wedstrijden 
te willen � uiten. Een hele goede zaak voor de club 
dat er toch weer leden bereid zijn zich in te willen 
zetten voor de club.
Ik hoop dat ik volgend jaar weer op iedereen kan 
rekenen.

Jan Hania.   

KAMPNIEUWS
Lieve kampgenoten, 

We waren al volop in voorbereiding voor een te gek 
kamp. De Bonte avond beloofde weer een echt spek-
takel te worden. Helaas moeten we dit jaar het kamp 
overslaan i.v.m. alle corona maatregelen. Dat is heel 
erg jammer maar we bekijken het van de positieve 
kant, we hebben nu nog meer tijd om alles wat we 

nu al hebben bedacht nog beter voor te bereiden! 
Dat beloofd wat volgend jaar :-) !
We houden jullie natuurlijk op de hoogte en hopelijk 
tot snel op het korfbalveld!

Groet,
De kampleiding (Danielle, Arjen, Wouter, Bart, Aram, 
Sjoerd, Erik, Pascal en Sanne) 
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MEDEDELINGEN

SELECTIENIEUWS 
Na het abrupte einde van het zaalseizoen, met nog 
3 hele belangrijke wedstrijden om lijfsbehoud in de 
2de klasse te gaan, is Ados 1 helaas gedegradeerd. 
De stand van het beëindigen van het seizoen is de 
eindstand geworden en dat betekent dat we komend 
seizoen uitkomen in de 3de klasse. Ados 2 had 
het in de zaal al heel zwaar in de poule en speelt 
komend seizoen in de R4de klasse. 

Enorm jammer om op deze manier afscheid te moe-
ten nemen van onze hoofdcoach Pieter Schaap. We 
hadden zo graag gevochten voor onze laatste kans 
en die kans gepakt om in de 2de klasse te blijven 
in de zaal. Helaas ging dat niet door en moeten we 
nu in deze rare tijd op een vreemde manier afscheid 
van elkaar nemen zonder nog een wedstrijd te spe-
len. We nemen na 3 jaar afscheid van elkaar en we 
willen hem in ieder geval via deze weg enorm bedan-
ken voor zijn inzet en hopelijk zien we hem nog een 
keer langs de lijn komen kijken. We feliciteren hem 
ook met een mooie nieuwe stap als hoofdcoach van 
Rohda Amsterdam, heel veel succes! 

Ook onze redder in nood Edwin Koolen willen we 
bedanken. Halverwege een seizoen instappen als 
coach van Ados 2 is niet makkelijk maar werd wel 
enorm gewaardeerd. Edwin nogmaals bedankt! 

Voor komend seizoen zijn we nog druk op zoek naar 
nieuwe coaches en trainers voor Ados 1 en 2. De 
vacatures staan ook in deze doorloper. Door deze 
corona tijd is het zoeken en benaderen van nieuwe 
coaches niet gemakkelijk maar we zoeken gewoon 
door. Ben of ken jij iemand die dit zou willen doen? 
Neem dan z.s.m. contact met ons op!

SPELREGELBEWIJS 
Beste junioren en senioren,

De afgelopen 2 seizoenen hebben een groot aantal 
senioren en junioren hun spelregelbewijs gehaald, 
top! Er komen weer nieuwe junioren bij en een 
aantal junioren/senioren moet hem nog halen dus 
hierbij een reminder. Heb je je spelregelbewijs nog 
niet gehaald? Dan ben je nu aan de beurt! 
Je kunt dit zelfstandig oefenen en online het examen 
doen op de volgende website www.korfbalmasterz.nl
Hier staat alle uitleg, oefenvragen en wat je nog 
meer wilt weten. Je ontvangt na een mail aan mij 

op sanne_gri�  oen@hotmail.com een persoonlijke 
code waarmee je het examen online kunt doen. 
Deze code ontvang je op het e-mail adres waarmee 
je staat ingeschreven bij ADOS. 
Heel veel succes voor: Tamara, Ramona, Sharon, 
Philine, Lennard, Josephine, Dominique, Jeltje, Jor-
rick, Esther, Inge, Ilse, Michael, Tjeerd, Ashley, Ilse, 
Arjen, Jesse, Marijn, Iris, Dean, Luc, Ferry, Noëlle. 
Bij vragen, mail of bel gerust. 

Groet Sanne 
Namens de TC
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MEDEDELINGEN

TEAMINDELINGEN KOMEND SEIZOEN
Het abrupte einde van dit wedstrijdseizoen door 
Corona blij�  erg jammer. Gelukkig kunnen we inmid-
dels weer trainen met z’n allen, dit blijven we doen 
tot half juni. In de zomerperiode gaan we als ADOS 
ook trainingen aanbieden, daarover volgt later via 
mail en social media meer informatie. 
We hebben als TC niet stil gezeten tijdens de 
korfbalstop. Tijdens diverse skype gesprekken zijn 
we tot onderstaande teamindelingen gekomen voor 
komend seizoen. Voor de jeugdteams is dit vooral 
op basis van de lee� ijden gedaan en volgens de 
regels van de korfbalbond. We hopen dat iedereen 
weer met een positief gevoel kijkt naar september, 
hopelijk mogen we dan weer wedstrijden spelen! 

Selectie 1 en 2: 
Heren: Pippe, Mike, Joey, Sean, Chiel, Je� rey, 
Luc, Michiel, Koen, Marijn, Tjeerd 
Dames: Eva, Laura, Joyce, Sophie, Sanne, Inge, 
Zoë, Carinde, Mirjam (AR), Chantal (AR)

Ados 3: 
Heren: Jimmy, Aram, Jorrick, Johan, Ferry, 
Erik, Pascal, Michael, Arjen, 
Dames: Philine, Iris, Josephine, Tamara, Sacha, 
Nathalie (AR), Sanne (AR) 

A1: 
Heren: Jesse, Dean
Dames: Jeltje, Sharon, Ilse, Ashley, Tamara, 
Ramona, Dominique, Noëlle

B1:
Heren: Yannick, Gijs
Dames: Janina, Lysanne, Ilse, Amy, Manouk, 
Shenna, Hanna, Britt, Floortje

C1: 
Heren: Jens, Tijn, Kay
Dames: Elke, Esther, Nynke, Lisa, Jade, Selina, 
Laura, Nienke

F1 (nog geen wedstrijden): 
Heren: Ferry, Liam, Daan en Milan
Dames: Sarah

Kangoeroes:
Ariël, Dex, Floris, Julien, Fenne, Guido, Senn, 
Tessa en Julian.

Recreanten: 
Martijn, Johan, Danielle, Miranda, Frank, Willemijn, 
Hans, Esther, Wouter.  

Als er vragen of opmerkingen zijn over de team-
indelingen neem dan contact met ons op! 

Groeten de TC 
(Pascal, Sanne, Nikki, Nathalie en Andrea) 
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MEDEDELINGEN

TRAININGSTIJDEN VELD EN ZAAL SEIZOEN 2020-2021

TRAINERS/COACHES

(indien de Corona maatregelen niet meer van toepassing zijn)

Zoals jullie zien zijn in het schema nog geen trainers 
en coaches opgenomen. Door de corona crisis heb-
ben we een groot aantal van de huidige trainers en 
coaches nog niet gesproken over hun wensen voor 
komend seizoen. Wat wel duidelijk is dat we zeker 
een aantal vacatures hebben… Dus zie je een team 
dat je aanspreekt en het lijkt je leuk om te coachen 
en/of trainen te geven? Laat het ons dan alsjeblie�  
z.s.m. weten! 

Wedstrijdsecretariaat
Komend seizoen is Nathalie de wedstrijdsecretaris 
zaal/veld voor de A1, B1 en C1. 
Komend seizoen is Sanne de wedstrijdsecretaris 
zaal/veld voor de selectie en S3. 
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VACATURES

Korfbalvereniging ADOS uit Hoorn is op zoek naar 
een nieuwe hoofdtrainer voor de selectie. 
Met ingang van het seizoen 2020-2021 ben je in 
eerste instantie de trainer/coach van ADOS 1 Voor 
deze functie zijn we op zoek naar een trainer/coach 
die zichzelf herkent in het onderstaande:
•  Openen sociaal persoon die communicatief sterk 

is 
•  Boven de groep staat maar ook zorgt voor verbin-

ding een een goede sfeer binnen de selectie
•  Motiveert en inspireert
•  Een duidelijke korfbal visie hee�  en de spelers-

groep weet uit te dagen en scherp te houden
•  Rustig en positief coacht maar dur�  in te grijpen 

als de wedstrijd daar om vraagt
•  Dinsdag en donderdag de training verzorgt en 

zaterdag de coaching (ADOS 1)

ADOS 1 speelt op dit moment zowel op het veld 
als in de zaal. De selectie bestaat uit een mix van 

spelers met veel ervaring en van eerste en tweede 
jaar senioren die leergierig en gedreven zijn. ADOS 2 
speelt op het veld reserve 3e klasse en in de zaal in 
de reserve 4e klasse. 

ADOS beschikt over een nieuw kunstgrasveld (opge-
leverd april dit jaar) met daarnaast de sporthal met 
aangrenzend een eigen kantine. De trainingsfacili-
teiten zijn hiermee goed voor elkaar! Als vereniging 
zijn we weer groeiende en is er met ingang van 
het eerder benoemde seizoen een nieuw technisch 
beleidsplan.
Vanzelfsprekend bieden we voor deze functie een 
passende vergoeding. Tijdens een persoonlijk 
gesprek lichten we de rol graag verder toe! Ook star-
tende trainers met relevante korfbalervaring worden 
van harte uitgenodigd te reageren.
Interesse? We gaan graag met je in gesprek! Neem 
dan contact op met Nikki Ruijter, 06-2202 7690 en/
of technischecommissieados@gmail.com .

Korfbalvereniging ADOS uit Hoorn is op zoek naar 
een nieuwe trainer/coach voor het 2e team.
 Voor deze functie zijn we op zoek naar een trainer/
coach die zichzelf herkent in het onderstaande:
•  Openen sociaal persoon die communicatief sterk 

is 
•  Boven de groep staat maar ook zorgt voor verbin-

ding en een goede sfeer binnen de selectie
•  Motiveert en inspireert
•  Een duidelijke korfbal visie hee�  en de spelers-

groep weet uit te dagen en scherp te houden
•  Rustig en positief coacht maar dur�  in te grijpen 

als de wedstrijd daar om vraagt
•  Op dinsdag en donderdag de training verzorgt en 

zaterdag de coaching (ADOS 2). Hierover zal er 
   afstemming zijn met de hoofdcoach.

ADOS 2 speelt op het veld reserve 3e klasse en in 
de zaal in de reserve 4e klasse. De selectie bestaat 

uit een mix van spelers met veel ervaring en van 
eerste en tweede jaar senioren die leergierig en 
gedreven zijn.  

ADOS beschikt over een nieuw kunstgrasveld (opge-
leverd april dit jaar) met daarnaast de sporthal met 
aangrenzend een eigen kantine. De trainingsfacili-
teiten zijn hiermee goed voor elkaar! Als vereniging 
zijn we weer groeiende en is er met ingang van 
het eerder benoemde seizoen een nieuw technisch 
beleidsplan. 
Vanzelfsprekend bieden we voor deze functie een 
passende vergoeding. Tijdens een persoonlijk 
gesprek lichten we de rol graag verder toe! Ook star-
tende trainers met relevante korfbalervaring worden 
van harte uitgenodigd te reageren. 
Interesse? We gaan graag met je in gesprek! Neem 
dan contact op met Nikki Ruijter, 06-2202 7690 en/
of technischecommissieados@gmail.com .

HOOFDTRAINER SELECTIE

TRAINER/COACH ADOS 2
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VRIJWILLIGERS
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD!
Binnen ADOS doen wij sinds afgelopen seizoen 
mee aan twee sponsoracties waarmee de vereni-
ging wordt gesteund en wij ook op maatschappelijk 
gebied een bijdragen kunnen leveren. Voor deze 
twee acties zoeken wij in ieder geval één enthousi-
aste senior of ouder die deze acties wilt coördineren. 
Wil je het met meerdere mensen doen dan kan dat 
natuurlijk ook!

Verwachtingen en info
•  Aanmelden en informatie opvragen bij de betref-

fende organisaties. 
•  Leden motiveren om actief mee te doen aan de 

acties
•  Informatie delen en onder de aandacht brengen 

bij de leden en ouders
•  Verenigingspakketten en promotiematerialen om 

de acties te promoten zijn opvraagbaar! 
•  De Grote Clubactie vindt medio september plaats
•  Jantje Beton vindt medio februari plaats

Mocht je interesse of vragen hebben over boven-
staande stuur dan een e-mail naar Sandy Hermans, 
secretarisados@gmail.com .

Binnen ADOS vinden er veel activiteiten plaats en die zijn alleen mogelijk door 
vrijwilligers. Zonder de inzet van vrijwilligers kun jij zelf of je kind(eren) niet korfballen! 

Op de volgende pagina een overzicht van de "vacatures" die wij vanuit het Bestuur 
ingevuld willen zien. Heb je een ander idee hoe jij je kan inzetten voor ADOS, laat het 

dan horen via secretarisados@gmail.com.

Bestuur ADOS
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VRIJWILLIGERS FORMULIER
Wat ga jij doen voor de club?

Naam lid:__________________________________________________

Team:_____________________________________________________

Naam Ouders:_______________________________________________

Adresgegevens:______________________________________________

E-mailadres:_________________________________________________

Verenigingstaken:

 O Voorzitter TC

 O Trainer/Coach Ados 2

 O Trainer/Coach Ados C

 O Trainer/Coach overige

 O Vrijwilligers Coördinator

 O Voorzitter PPRC (promotie en sponsors)

 O Coördinator Grote Clubactie en Jantje Beton

 O Scheidsrechters Breedtesport

 O Scheidsrechter Wedstrijdsport

 O Schoonmaak kantine en opslagruimte (2x per jaar)

O Schoonmaak buitenboel, ramen lappen, borden schoonmaken, onkruid weghalen etc.

O Barmedewerkers helpen tijdens de 3e hel� .

O  Ander idee nl…………………………………………………

Voor Akkoord:    Datum:



Vereniging
Sport en Gemeenten

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

sport bewust, houd je aan de spelregels, 
zo hebben we samen sportplezier

gebruik zoveel mogelijk je 
eigen materialen. Reinig 
gedeelde materialen direct na 
gebruik 

laat tijdig weten dat 
je deelneemt aan de 
sportactiviteit

max. 10 minuten voor aanvang 
aanwezig. Verlaat direct na de 
sportactiviteit de locatie

blijf thuis als je verkouden of 
grieperig bent 

kom in je sportkleding, 
kleedkamers en douches zijn 
gesloten

volg altijd de aanwijzingen op 
van de organisatie 

ben je tussen de 13 en 18 
jaar? Houd dan te allen tijde 
1,5 meter afstand, ook tijdens 
het sporten

reis bij voorkeur alleen én op 
eigen gelegenheid

kom enkel naar de locatie 
wanneer er voor jou een 
sportactiviteit gepland staat 

neem je eigen bidon 
gevuld mee

informatie voor sporters



Vereniging
Sport en Gemeenten

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

sport bewust, houd je aan de spelregels, 
zo hebben we samen sportplezier

informatie voor ouders en verzorgers

volg altijd de aanwijzingen op 
van de organisatie 

meld je kind tijdig aan voor de 
activiteit 

informeer je kind over de algemene 
veiligheids- en hygiëne regels 

houd je kind thuis als hij of zij 
of een gezinslid verkouden of 
grieperig is

kom niet eerder dan 10 
minuten voor aanvang van de 
sportactiviteit op locatie 

als ouder/verzorger/
begeleider heb je geen 
toegang tot de sportlocatie 

indien ondersteuning 
echt noodzakelijk is bij de 
activiteit, is één ouder/
verzorger toegestaan

laat je kind zoveel mogelijk 
op eigen gelegenheid naar 
de locatie gaan als hij/zij oud 
genoeg is

je kind is alleen welkom 
wanneer er een activiteit voor 
jouw kind gepland staat

haal direct na de activiteit je 
kind op. Zorg ervoor dat dit 
moment zo kort mogelijk is



Vereniging
Sport en Gemeenten

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

sport bewust, houd je aan de spelregels, 
zo hebben we samen sportplezier

blijf thuis als je verkouden of 
grieperig bent

informatie voor trainers, begeleiders en
vrijwilligers

inventariseer vooraf wie er 
aanwezig zijn bij de training/
activiteit 

zorg dat je de hygiëne- en  
gedragsregels kent en maak deze 
vooraf aan kinderen duidelijk

laat kinderen zoveel mogelijk 
hun eigen materialen gebruiken. 
Reinig gedeelde materialen 
direct na gebruik

bereid je training goed voor. 
Zorg dat de training klaar staat 
als de kinderen het veld op 
komen 

laat kinderen pas 10 minuten 
voor de starttijd van de training 
toe en laat ze gefaseerd het veld 
betreden/verlaten

houd 1,5 meter afstand met alle 
kinderen en medetrainers 

kinderen dienen na afloop direct 
de accommodatie te verlaten

was/desinfecteer je handen en 
maak materiaal schoon na iedere 
training

zorg dat er geen toeschouwers 
zijn bij de training, tenzij dat in 
specifieke gevallen noodzakelijk 
is

vermenging tussen de 
leeftijdsgroepen t/m 12 jaar en 
13 t/m 18 jaar is niet toegestaan



Vereniging
Sport en Gemeenten

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

sport bewust, houd je aan de spelregels, 
zo hebben we samen sportplezier

organiseren
stel een corona-
coördinator aan als 
aanspreekpunt voor de 
gemeente 

zorg dat er altijd een 
coronaverantwoorde-
lijke herkenbaar aan-
wezig is

instrueer trainers over 
verantwoord sporten 
en het aanspreken op 
ongewenst gedrag

stem de regels/
protocol af met (mede)
gebruikers van de 
accommodatie 

stem af met gemeente 
wanneer de activiteit 
in de openbare ruimte 
plaatsvindt

geen buitenaccommo-
datie? Maak afspraken 
met de beheerder van 
een accommodatie

materialen
zorg dat EHBO-
materialen en een AED 
beschikbaar zijn 

zorg dat de sportmate-
rialen op het sportveld 
beschikbaar zijn 

zorg waar nodig 
voor beschermings-, 
hygiëne- en schoon-
maakmiddelen

accommodatie
houd de kantine, 
kleedkamers en 
andere ruimtes 
gesloten

houd handenwasge-
legenheid en toiletten 
open en maak deze 
regelmatig schoon

zorg voor een dui-
delijke routing zodat 
personen elkaar zo 
min mogelijk passeren 

zorg voor een duide-
lijke aanrijdroute voor 
auto’s en fietsen

maak de (hygiëne)
regels zichtbaar op de 
gehele accommodatie, 
communiceer ze

informatie voor bestuurders, 
accommodatiebeheerders en sportaanbieders
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Afbericht ontvangen van: Max van Jole, Jan Hania, 
Arend Streutker en Annemiek de Wit, Erik Aker, Zoë 
Zwaan, fam. Falentijn, Hans en Michiel Jong, Sanne 
en Alphonse Meijer, Els en Roel Koek, Irina Mol, 

Opening:
Pascal opent namens het bestuur de jaarverga-
dering. Van het bestuur zijn afwezig met bericht 
Brenda Jong, penningmeester i.v.m. werk en Yvonne 
Aker i.v.m. ziekte.

Mededelingen, samenstellen notulen- en 
stemcommissie: 
Voor de notulencommissie geven Sanne en Mirjam 
aan dit te willen doen. Mocht het op tellen aanko-
men dan zullen Ernst Wijnands en Hans Snel het 
aantal stemmen tellen. 
De agenda wordt verder goedgekeurd door de aan-
wezige leden.

3. Vaststelling van de notulen van de 
jaarvergadering van 01-11-2018.
De notulen van de vorige jaarvergadering worden 
goedgekeurd. 

4. Jaarverslagen: 
De agenda voor de vergadering en de jaarverslagen 
van de verschillende commissies zijn via de mail 
verstuurd naar de leden. De agenda is ook terug te 
vinden op de website van Ados.
Pascal licht de verslagen kort toe. Verder zijn er geen 
vragen/opmerkingen op de jaarverslagen. 

5. Financiën: 
A. Financieel verslag: Pascal gee�  een toelichting 
op de � nanciën van het afgelopen seizoen. Deze 
resultaten zijn opgenomen in het � nancieel jaarver-
slag. Er zijn verder geen op-, en aanmerkingen over 
het verslag vanuit de leden.
Dit � nancieel jaar wordt met een klein positief resul-
taat afgesloten.
B. Verslag kascommissie: Joey Dupuy, Chiel Slot en 

Anita Joor hebben de kascontrole uitgevoerd. Alle 
drie zijn aanwezig en geven verslag van de kascon-
trole en geven aan dat alles onder controle is. 
De kascommissie verleent de penningmeester 
decharge met complimenten van de gehele kascom-
missie.
C. Verkiezing kascommissie: De kascommissie voor 
het seizoen 2019-2020 bestaat uit Chiel Slot, Joey 
Dupuy en Anita Joor.
D. Begroting 2019-2020: Pascal licht de begroting 
toe en legt uit dat er het een ander veranderd is 
rondom de huur van de velden. Dit seizoen zal er 
naar ratio een huurbedrag betaald worden, voort-
aan zal dit voor een geheel seizoen zijn. De vorige 
constructie met de gemeente bestond uit het toestu-
ren van een factuur met hetzelfde bedrag door de 
gemeente en ADOS m.b.t. het groot onderhoud.
De begroting wordt goedgekeurd door de aanwezige 
leden.

6. Commissies en taakverdeling 2019-2020
Ook dit jaar zijn er verschillende functies vacant.  
Pascal deelt een formulier uit waarin de aanwezige 
leden met een overzicht kunnen zien welke vrijwil-
ligersfunctie’s er openstaan. 

Bestuur Ados
Voorzitter: Pascal Kraijer
Secretaris: Sandy Hermans
Penningmeester: Brenda Jong (a� redend)
Bestuursleden: Nikki van Riel (waarnemend) 
Chantal Hulstede (afgevaardigde namens de NAC), 
Yvonne Aker (afgevaardigde Kantine commissie)

Stichting: 
Stichtingsafgevaardigden, niet in het bestuur zitting 
hebbende: 
Ruud Engel, Lex Gri�  oen, Ellen de Vos, Co Bouter

Permanente commissies: 
- Technische commissie en Jeugd Technische Com-
missie: Voorzitter: vacature 

NOTULEN JAARVERGADERING 
H.K.V. ADOS 14-01-2020 Pagina 1
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Leden: Nikki van Riel, Sanne Gri�  oen, Andrea 
Schaafsma, Nathalie van Amersfoort en Pascal 
Kraijer
- PPRC: Voorzitter en leden: Vacant 
Neven Activiteiten Commissie: Voorzitter: Nikki van 
Riel Leden: Zoë Zwaan, Mirjam Nootebos, Sanne 
Meijer en Milou Kommers. 
- Kantinecommissie: Voorzitter: Yvonne Aker Leden: 
Edmond de Decker, Hemmy van Amersvoort, Eber-
hard van Boxtel, Annemieke Wit, Carinde Sto� elsen, 
Chantal Hulstede
- Kampcommissie Voorzitter: Aram Koek Leden: 
Bart Scheringa, Arjen Meijer, Danielle Schaafsma, 
Sanne Gri�  oen, Sjoerd Romanesko, Pascal Kraijer 
en Wouter Kossen.

Niet permanente commissies: 
- Ledenadministratie: Yvonne Aker 
- Scheidsrechters coördinatie: Jan Hania 
- Bondsscheidsrechters: Alphonse Meijer, Jan Hania, 
Wydo Hania , Stefan Ouwekerk
- Wedstrijdsecretarissen: Senioren en A junioren 
veld/zaal: Sanne Gri�  oen en Nikki van Riel Jeugd 
veld/zaal: Nathalie van Amersvoort
- Vertrouwenspersoon voor de vereniging: Irene Fens 
- Clubblad en sociale media: Carinde Sto� elsen, 
doorloperados@gmail.com
-Website: Mike Jong, websiteados@gmail.com 

7. Kunstgrasvelden Ados: 
Pascal gee�  aan, dat na de schouw vorig jaar, de 
gemeente akkoord ging met opknappen van de 
kunstgrasvelden. Vooral het gebruik van het veld 
door de verschillende middelbare scholen gaf de 
doorslag om toch te kiezen voor een groter kunst-
grasveld. Op basis van het ledenaantal van Ados zou 
anders een ander besluit zijn genomen. Het overleg 
over de verlichting en aanpassing parkeerplaatsen 
verliep moeizaam. Na 6 eindtekeningen is het nu 
de� nitief en er worden kunstgrasvelden in de lengte, 
vanuit de kantine gezien, gelegd met vaste putten. 
Het terras van de kantine wordt groter gemaakt. De 

velden achter het kunstgrasveld hebben nog geen 
bestemming. De gemeente wil graag zien dat er 
samenwerking plaatsvindt met andere sportvereni-
gingen. Op dit is er contact met Wham Wham voor 
een eventueel beachvolleybal veld.
Via de stichting is er contact met de scholen om het 
grasveld naast het kunstgras t.z.t. verder te gebrui-
ken of her in te richten.
De turnvereniging krijgt een eigen ingang vlakbij het 
materialenhok.
Pascal deelt de tekeningen zoals het veld eruit komt te 
zien uit. De renovatie moet voor het begin van het veld-
seizoen na de zaalcompetitie 2019-2020 zijn afgerond.
Vanuit de zaal komen verschillende vragen over welk 
type kunstgras er wordt gebruik, waarom er gekozen 
is voor 2 velden in de lengte, of er nog een score-
bord komt, welke verlichting gaat er gebruikt worden. 
Er ontstaat een spontane inzamelingsactie digitaal 
voor een nieuw scorebord en Isabella gee�  aan dat 
het geld wat in de pot zat van de sodaklup wat haar 
betre�  gedoneerd kan worden voor het scorebord. 
Pascal gee�  aan dat er binnen het bestuur gekeken 
gaat worden welke scoreborden er zijn en wat de 
prijzen zijn. De leden geven de voorkeur aan een 
digitaal scorebord.

8. Ledenontwikkeling: 
Veel korfbalverenigingen in de Noordkop hebben last 
van ledenterugloop. Er zijn afgelopen jaren activitei-
ten geweest om leden te werven maar helaas bracht 
dit weinig nieuwe leden op. Ados telt op dit moment 
110 spelende leden en in afwijking van de andere 
verenigingen in de Noordkop zijn wij gegroeid, 
vooral de senioren, met als grote uitschieter het 3e 
team. Het 2e team telt veel jonge onervaren spelers 
die veel begeleiding nodig hebben. Ook is er weer 
gestart met een F-team. Er is ten opzichte van vorig 
jaar een lichte groei van leden. 
In het voorjaar start er een � yeractie opgezet door 
Carinde met vernieuwd promotiemateriaal. Luc en 
een paar andere leden willen proberen het school-
korfbal weer nieuw leven in te blazen.  

NOTULEN JAARVERGADERING 
H.K.V. ADOS 14-01-2020 Pagina 2
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9. Vrijwilligerswerk en vacatures 
Pascal verwijst naar het formulier dat op dat mo-
ment werd uitgedeeld onder de aanwezige leden 
met een overzicht van de openstaande vrijwilligers 
taken. Leden kunnen hierop aangeven wat ze even-
tueel op zich willen nemen. Met naam en telefoon-
nummer kan dit na de vergadering worden ingele-
verd. Een trainer/coach voor het jonge 2e team is 
hard nodig, daarnaast ook leden die de PPRC nieuw 
leven willen in blazen. Pascal vraagt hierover na te 
denken en gee�  het belang van vrijwilligers binnen 
Ados nogmaals aan. Pippe gee�  aan dat hij wat 
meer verdieping wil zien in het overzicht m.n. wat de 
taken inhouden en hoeveel tijd het kost. 
10. Rondvraag en sluiting.
Isabella: verbaasd over het feit dat er een bijdrage 
gevraagd werd voor het Sinter-kerst feest. Er is 
in het verleden afgesproken dat er door de jeugd 
vrijwel geen bijdrage geleverd hoe�  te worden zodat 
het voor ieder lid toegankelijk is. Nikki gee�  uitleg 
waarom daarvoor gekozen is.
Vraag over nieuwe actie Jantje Beton: Anita Joor 
gee�  wat extra uitleg over manier van collecteren in 
de wijk, zij hee�  hier ervaring mee.
Sanne: bericht namens Jan Hania: belangrijk dat er 
nog extra scheidsrechters bijkomen. Daarnaast gee�  
zij het belang van het spelregelbewijs aan die ieder 
lid moet halen voor komend seizoen. Wil je blijven 
spelen is een bewijs nodig. Bij vragen kan je bij 
Sanne G. terecht.

De vergadering wordt door Pascal rond 21.15 uur 
afgesloten en namens het bestuur worden de aan-
wezige leden getrakteerd op een drankje.

NOTULEN JAARVERGADERING 
H.K.V. ADOS 14-01-2020 Pagina 3
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HOOFDSPONSORS VAN ADOS



21 DOORLOPER ADOS HOORN

INSTALLATIETECHNIEK 
LOUREM TECH

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

SPONSORS VAN ADOS
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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          :   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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OPGERICHT 18 APRIL 1975.

DOORLOPER AANLEVERSPECIFICATIES
OOK EEN STUKJE IN DE DOORLOPER PLAATSEN?
Graag te houden aan deze speci� 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)

ADOS INFORMATIE
Voorzitter: Pascal Kraijer 
 06-46341415
 pascal_kraijer@hotmail.com 
Secretaris: Sandy Hermans 
 06-15418828
 secretarisados@gmail.com
Penningmeester: Brenda Jong
 penningmeesterados@gmail.com
T.C. Senioren/Junioren: Voorzitter: (Vacant) 
 Waarnemer: Nikki van Riel
 06-22027690
 technischecommissieados@gmail.com
Wedstrijdsecretaris:
Zaal: Nikki van Riel 
 06-22027690
 nwmvanriel@gmail.com 
Veld: Sanne Gri�  oen
 06-13524454
 Sanne_gri�  oen@hotmail.com 
Recreanten: Martijn Trip
 06-24610983
 matri85@hotmail.com
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 en
social media Carinde Sto� elsen
 06-83213767
 doorloperados@gmail.com
Website: Mike Stalenberg 
 websiteados@gmail.com
Vertrouwenspersoon 
H.K.V. ADOS: Irene Fens
 irenemax@quicknet.nl

Scheidsrechter 
coördinator: Jan Hania
 j.hania@quicknet.nl
NAC:  Mirjam Nootebos
 06-17509797
 adosnac@gmail.com
Materiaalbeheer Hans Jong
 06-12727350
 jwmjong@kpnmail.nl
Kantinecommissie Yvonne Aker
 06-22842882
 yvonneaker@kpnmail.nl 

CONTRIBUTIE Per seizoen 2019/2020:
 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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