DE KOAG-WIJZER
Met de KOAG-wijzer willen we potentiële leden, nieuwe leden en de huidige leden op de hoogte
brengen en houden van de praktische zaken, die maken dat KOAG als vereniging blijft draaien.
De digitale KOAG-wijzer vervangt het boekje dat aan een nieuw lid wordt uitgedeeld. Zo kan ieder
lid er altijd over beschikken. Als er tips of opmerkingen zijn over de KOAG-wijzer, dan horen wij die
graag via info@koag.nl.
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1. ACCOMMODATIE
Sportcomplex Groene Wetering 2
2922 CX Krimpen aan den IJssel
Tel: 0180-517626

2. LID WORDEN
Lijkt het je leuk om te gaan korfballen? Neem dan contact op met ledenbeheer@ckvkoag.nl. Voordat
je beslist om lid te worden, kun je een aantal keer vrijblijvend mee trainen.
Wil je lid worden? Vul dan het aanmeldingsformulier in en mail deze naar ledenbeheer@ckvkoag.nl..
Het aanmeldingsformulier vind je hier.
Lid worden kun je het gehele jaar door. Als je lid wordt, ga je contributie betalen. De actuele
contributiebedragen vind je hier.
Wijzigingen in adres of andere gegevens graag schriftelijk doorgeven aan ledenbeheer. Ook voor
vragen over je lidmaatschap kun je terecht bij ledenbeheer (ledenbeheer@ckvkoag.nl).

3. OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Een lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het lopende verenigingsjaar (30 juni). Bij tussentijdse
opzegging dient de contributie tot en met 30 juni betaald te worden.
Opzeggen dient schriftelijk plaats te vinden voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar bij
ledenbeheer (ledenbeheer@ckvkoag.nl ) . Als we niets van je horen, gaan we ervan uit, dat je
komend seizoen ook nog bij KOAG speelt.

4. TRAINING EN WEDSTRIJDEN
Korfbal is een binnen- en buitensport. Dat betekent, dat wij in het voor- en najaar (april - mei en
september - oktober) een veldcompetitie spelen en in de wintermaanden (november - maart) een
zaalcompetitie. Veldwedstrijden spelen wij op ons kunstgrasveld. Onze zaalwedstrijden spelen
we in de sporthal van het KWC-college.
De indeling is afhankelijk van beschikbare veld- en zaalruimte. Klik hier voor de actuele
trainingstijden.
Competitiewedstrijden worden bijna altijd op zaterdag gespeeld. Slechts in uitzonderingsgevallen
vinden wedstrijden plaats op een doordeweekse dag.
Recreanten en trainende leden spelen geen competitie.

5. AFZEGGEN VOOR TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
Afzeggen voor trainingen: bij je eigen trainer
Afzeggen voor wedstrijden:
●

altijd bij het wedstrijdsecretariaat:
○ op donderdag tussen 18:45 en 19:45 uur: 0180-517626
○ per mail: uiterlijk woensdag voorafgaand aan de wedstrijd

●

en bij je eigen trainer of coach

Bij het wedstrijdsecretariaat kun je ook terecht met vragen over het competitieprogramma
(competitie@ckvkoag.nl).

6. WEDSTRIJDKLEDING
De meeste teams van KOAG worden gesponsord. KOAG verstrekt sponsorkleding in bruikleen. In
de meeste gevallen betreft dit alleen een sponsorshirt. Overige kleding dient zelf te worden
aangeschaft. Een sportbroek, rokje, trainingspak, sokken, inloopshirt of een sporttas uit de
KOAG-kledinglijn zijn te koop via kleding@ckvkoag.nl. Schoenen worden niet door KOAG verstrekt.
De wedstrijdkleding mag alleen worden gedragen tijdens wedstrijden die onder de naam van KOAG
worden gespeeld.
De kledingcommissie zamelt tweedehandssportkleding in en verkoopt deze voor leden die daarin
geïnteresseerd zijn. Informatie via kleding@ckvkoag.nl

7. SCHEIDSRECHTERS
KOAG is verplicht om scheidsrechters en jeugdwedstrijdleiders aan de korfbalbond te leveren.
Junioren vanaf de A-leeftijd zijn verplicht een scheidsrechter cursus te volgen en daarna
wedstrijden van eigen jeugdteams te fluiten.

8. JEU DE BOULES
KOAG heeft een jeu de boules afdeling. Voor Informatie over lidmaatschap en contactpersonen
wordt verwezen naar de website, zie hier.

9. ACTIVITEITEN
Bij KOAG is veel meer te beleven dan korfbal alleen! KOAG organiseert zeer regelmatig sociale
activiteiten voor jong en oud. Daarvoor zorgt de activiteiten commissie. De activiteiten staan
vermeld op de website. Voor meer informatie: activiteitencommissie@ckvkoag.nl

10. VRIJWILLIGERS EN VERWACHTINGEN VAN OUDERS
Voor KOAG zijn vrijwilligers onmisbaar. Om als vereniging goed te kunnen draaien en een
bruisende vereniging te kunnen zijn, hebben we trainers, commissieleden, scheidsrechters,
veldwachten, chauffeurs, barbezetting, bestuursleden etc. nodig.
KOAG prijst zich gelukkig met een groot aantal vrijwilligers, maar je kunt er nooit genoeg van
hebben. Vele handen maken het werk lichter. Daarom wordt ook van ouders van jeugdleden een
bijdrage verwacht:
-

chauffeurs voor uitwedstrijden

Wij vragen de ouders van onze jeugdleden om gemiddeld 6x per jaar het team van hun kind naar
een uitwedstrijd te rijden. Indien u niet kunt rijden, wordt u verzocht zelf een vervangend chauffeur
te vinden.
-

inzet voor bardiensten

Ouders van jeugdleden worden gemiddeld 3x per jaar ingeroosterd om een bardienst te
draaien. Een bardienst duurt circa 3 uur. Indien u niet kunt, wordt u verzocht zelf een
vervangende bardienst te vinden.

11. VRIENDEN VAN KOAG
Als je KOAG een warm hart toedraagt, maar niet wilt korfballen, kun je voor € 50,00 per jaar lid
worden van de “Vrienden van KOAG”. De “Vrienden van KOAG” ondersteunen de vereniging
financieel door jaarlijks in overleg met het bestuur een bedrag ter beschikking te stellen voor
aankopen die het eigen budget te boven gaan en eveneens ter bevordering van de ledenbinding. Na
de aanschaf worden de leden daarvan door een van de contactpersonen van “Vrienden van KOAG”
op de hoogte gebracht. Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de “Vrienden van
KOAG” om elkaar weer te ontmoeten en het door het bestuur aangeschafte te tonen.
Contactpersonen “Vrienden van KOAG”:
●
●

Winnie van Reijn, voorzitter en secretaris (avanreijn@tele2.nl)
Nel den Outer, penningmeester

12. PRIVACY
KOAG vindt het belangrijk dat zorgvuldig met persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Onze
systemen voldoen aan de voorwaarden die daarop vanuit de wetgeving van toepassing zijn. KOAG
verstrekt de verplichte gegevens aan de korfbalbond en binnen KOAG worden de ledenlijsten
gebruikt door de verschillende commissies. Er worden geen persoonlijke gegevens verstrekt aan
bedrijven of instellingen.

13. BOETES KNKV
Krijg je door je gedrag tijdens een wedstrijd een boete van de korfbalbond, dan is die voor eigen
rekening. Zijn er naar het oordeel van het bestuur verzachtende omstandigheden, dan kan van
deze regel worden afgeweken.

14. VERZEKERINGEN
KOAG en haar leden zijn verzekerd tegen aanspraken van derden met betrekking tot voor de
vereniging verrichte activiteiten. Uitgesloten is schade door diefstal, schade aan clubeigendommen
en schade aan zaken van derden, die bij de club in gebruik zijn.
De leden en trainers zijn bij een ongeval verzekerd bij overlijden en voor blijvende invaliditeit. Deze
verzekering is ook van kracht als de spelers door ouders of derden per auto naar een sportveld
worden gebracht c.q. worden opgehaald. Als de bestuurder van de auto geen lid is, is deze niet
verzekerd. De verzekering keert slechts uit als de eigen verzekering van het betrokken lid niet of
niet voldoende dekkend is.
Het bestuur adviseert om verzekeringstechnische redenen dringend het maximale aantal personen
op de achterbank te beperken tot drie en ook op de achterbank de gordels te laten dragen (wettelijk
verplicht). Bij schade of een ongeval dient dit direct te worden gemeld bij het secretariaat
(secretariaat@ckvkoag.nl) en de eigen assuradeur.

15. INFORMATIE, VRAGEN OF OVERLEG
Op de KOAG-website (www.ckvkoag.nl) is veel informatie te vinden over de vereniging. Je kunt er
bijvoorbeeld alles lezen over wedstrijden, activiteiten en het laatste nieuws. Ook reglementen vind
je daar terug, klik hier voor de KOAG-site.
KOAG doet haar best het iedereen naar de zin te maken. Als er behoefte is aan overleg of als er
vragen zijn, kunnen ouders altijd terecht bij de trainer of coach van het team van hun kind. Indien
gewenst, is ook het bestuur aanspreekbaar (voorzitter@ckvkoag.nl).

