KV PURMER

INFORMATIEBLAD

NIET DE GROOTSTE, WEL DE LEUKSTE
KORFBALVERENIGING VAN PURMEREND EN OMSTREKEN!

Korfbal algemeen
Korfbal is een gemengde teamsport, met jongens en meisjes. In een
teamsport heb je elkaar nodig. Een team bestaat uit minimaal 4
meiden en 4 jongens. In de jongste jeugd kan de verhouding anders
zijn. De bedoeling van korfbal is dat de aanvallers doelpunten maken
en dat de verdedigers dit proberen te voorkomen. Een doelpunt wordt
gescoord als de aanvaller de bal van boven af door de korf weet te
gooien.

Competitie
Korfbal wordt gespeeld in twee competities; een veldcompetitie en een
zaalcompetitie. De veldcompetitie vindt plaats van september t/m
oktober en van april t/m juni. De zaalcompetitie is van november t/m
maart.
Onze thuiswedstrijden op het veld vinden plaats op ons complex aan
Heemstee 65 Purmerend. Onze thuiswedstrijden in de zaal vinden plaats
in sporthal de Vaart.

Training
Iedereen mag bij ons een aantal keer gratis meetrainen om te ervaren
hoe het is om te korfballen. Aanmelden hiervoor kan via de technische
commissie. Als je lid wordt train je met je eigen team 1 of 2 keer in de
week. Trainingen tijdens de veldcompetitie vinden plaats op ons
complex aan Heemstee 65. Training tijdens het zaalseizoen vinden
plaats in diverse gymzalen in Purmerend. De exacte trainingslocatie
van jouw team is tegen die tijd terug te vinden in ons clubblad
(verschijnt maandelijks) of op onze website.

Aanmelden nieuw lid
Een paar keer meegetraind en je wilt lid worden?
Aanmelden kan op twee manieren; online of op papier. Via
onze website is een aanmeldingsformulier te vinden:
https://kvpurmer.nl/clubinfo/inschrijfformulier/
Aanmelden kan ook via het papieren inschrijfformulier, verkrijgbaar in de
kantine. Het inschrijfformulier kan je vervolgens, samen met een pasfoto,
ook weer inleveren in de kantine.

Wedstrijden
De verzameltijd voor de thuis- en uitwedstrijden wordt weergegeven in
ons clubblad. Bij een uitwedstrijd is deze afhankelijk van de afstand.
Teams regelen onderling het vervoer naar een uitwedstrijd. De jeugd is
afhankelijk van de bereidheid van ouders om hun kind en dat van
anderen te vervoeren. Daarom worden bij jeugdploegen bij iedere
wedstrijd door de wedstrijdsecretaris ouders aangewezen om te
rijden. Ook dit is terug te vinden in het clubblad. Ouders die
structureel niet kunnen of willen rijden, kan om een reisvergoeding
worden gevraagd

Afmelden wedstrijden/trainingen
Bij een teamsport wordt je verwacht zoveel als mogelijk aanwezig te zijn.
Je benadeeld tenslotte je hele team als je er niet bent. Uiteraard kan het
altijd voorkomen dat je een keer niet kan trainen of een wedstrijd moet
missen. Afmelden voor de training kan bij de trainer (meestal telefonisch
of via een groepsapp). Afmelden voor de wedstrijden moet bij zowel de
coach als bij de wedstrijdsecretaris (aanwezig in alle groepsapps van de
teams)

Kleding
Ons clubtenue bestaat uit een clubshirt en witte korte broek/rok en
sokken met sportschoenen (voor zaalseizoen) en schoenen met
kunstgras-noppen (voor veldseizoen).

KV Purmer heeft een kledinglijn bestaande uit clubshirts,
trainingspakken en tassen. Deze artikelen zijn te verkrijgen via
http://kvpurmer.sportsportief.com/

KNKV app
Het is handig om de KNKV Wedstrijdzaken app van Sportlink te
downloaden (gratis). Hierin staat alle informatie over gespeelde en
komende wedstrijden, standen en uitslagen.

Als deze is gedownload kan je jezelf (of je kind < 16 jaar) registreren
onder het email adres dat bij ons bekend is. Via gegevens kunt u
o.a. privacy gegevens aanpassen.

Contributie
Als je aangemeld bent krijgt je elk kwartaal een mail van onze
penningmeester voor de betaling van de contributie. Wij kennen ook
een jaarbetaling met korting en een kortingsregeling bij meerdere
gezinsleden op één adres.

Het actuele contributieoverzicht kunt vinden via
https://kvpurmer.nl/clubinfo/contributieoverzicht/

Vrijwilligers
Onze club draait op vrijwilligers. Bestuur, commissieleden, trainers,
kantinehulp; iedereen doet dit vrijwillig, vaak naast een drukke baan
en/of gezin. Wij vragen je daar rekening mee te houden en met respect
met onze vrijwilligers om te gaan.
Wij kunnen altijd hulp gebruiken. Wil je helpen op een bepaald gebied?
Je kunt dit aangeven bij de betreffende commissie.

Sportiviteit
Sportiviteit en respect is voor ons erg belangrijk. Van zowel spelers,
ouders, als toeschouwers wordt verwacht dat zij zich sportief
gedragen tegenover teamgenoten, trainer/coach, tegenstanders en
scheidsrechters. Onze uitgebreide gedragsregels zijn terug te lezen
op: https://kvpurmer.nl/clubinfo/fair-play-regels/

Wilt u ongepast gedrag melden? Dan kunt u terecht bij het bestuur van
KV Purmer.

Opzeggen
Liever niet natuurlijk, maar het kan altijd gebeuren dat je je
lidmaatschap van KV Purmer wilt opzeggen. Het opzeggen dient u te
doen bij onze secretaris, via secretaris@kvpurmer.nl

Er moet opgezegd worden voor 1 juni van het jaar. Uit praktische
overwegingen m.b.t. de teamindelingen en de competitiestart wordt er
van de leden gevraagd om

vóór 1 mei te bepalen of je blijft of stopt

met korfballen. Ongeacht het moment van opzeggen zal altijd het hele
jaar contributie verschuldigd zijn als er niet voor 1 juni is opgezegd. Dit
i.v.m. inschrijving bij de KNKV.

Activiteiten buiten korfbal
Bij KV Purmer staat gezelligheid op nummer 1. Daarom organiseren wij
naast de trainingen en de wedstrijden ook regelmatig andere
activiteiten. Zo komt Sinterklaas jaarlijks bij ons langs en organiseren
wij voor onze jeugd een kerstdiner. Verder organiseren wij toernooien
voor jong en oud, sport en speldagen etc. Ook kennen wij de
vrijdagavondse clubavond waarbij geklaverjast en/of gedart kan
worden.
Activiteiten worden bekend gemaakt via ons clubblad, website en
facebookpagina. Meer info via activiteiten@kvpurmer.nl

Uitgangspunten, rechten en plichten
Als lid van KV Purmer heb je recht op een goede en eerlijke behandeling
en op een hoop sportplezier!

Er zijn daarom beleidsplannen waarin uitgebreid verwoord wordt hoe
onze vereniging eruitziet, welke taken we kennen, hoe die taken eruitzien
en wat we van ieder kaderlid verwachten. Ook is vastgesteld hoe we
omgaan met (nieuwe) leden en op welke manier we ploegen
samenstellen.

Wij kennen een open verenigingsstructuur gebaseerd op openheid en
samenwerking tussen het kader en leden. De leden hebben via de
jaarvergadering invloed op de besluitvorming, maar ook tussentijds
krijgen leden alle ruimte om problematieken of wensen kenbaar te
maken. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld door als (senioren)lid aan te
sluiten bij een bestuursvergadering. Als er een onderling probleem is
ontstaan zal het bestuur dit proberen op te lossen met alle betrokkenen
samen.

Korfbal Masterz
Sinds september 2018 is het voor alle seniorenleden van het KNKV
verplicht om het spelregelbewijs van Korfbal Masterz in het bezit te
hebben. Voor jeugdleden vanaf 14 jaar is dit verplicht gesteld per 1
september 2020. Dit spelregelbewijs is te halen via de website
https://www.korfbalmasterz.nl/
Op deze website zijn ook de spelregels te lezen en is het mogelijk om
oefenopgaven te maken.
Vanuit de club wordt in de gaten gehouden of een (jeugd)lid zijn/haar
spelregelbewijs nog moet halen.

Spelregels
Het spel
Korfbal wordt gespeeld door 4 jongens en 4 meisjes per team. Het veld is verdeeld in twee
vakken: in het ene vak probeert het ene team te scoren, in het andere vak probeert het andere
team te scoren. In elk vak spelen 2 jongens en 2 meisjes. Bij de jongste jeugd bestaat het team
uit 4 spelers en bestaat het veld uit één vak.

Scoren
Het doel van het spel is om meer doelpunten te maken van je tegenstander. Je scoort door de
bal in de korf van de tegenstander te gooien. Er zijn verschillende manieren om een doelpunt
te scoren, bijvoorbeeld een afstandsschot of een doorloopbal. Je kunt alleen scoren als je niet
verdedigd wordt door je tegenstander (m.u.v. de F-jes).

Samenspel
Korfbal is een sport die je samen moet spelen. Lopen of dribbelen met de bal is niet
toegestaan. Overspelen en goed vrijlopen zijn daarom belangrijke onderdelen van het spel. Je
kunt samenspelen door de bal over te gooien naar je medespelers.

Verdedigingen
Goed vrijlopen is belangrijk omdat je niet verdedigd mag schieten. Een schot is verdedigd als
de verdediger tussen de paal en de aanvaller staat en zijn arm omhoog heeft. De verdediger
moet zo dicht bij de aanvaller staan dat de aanvaller met de hand aangeraakt zou kunnen
worden. Iedereen heeft een persoonlijke tegenstander. Een jongen mag geen meisje
verdedigen en een meisje mag geen jongen verdedigen.

Lichamelijk contact
Lichamelijk contact is niet toegestaan. Aan andermans shirt trekken, duwen of vasthouden mag
bijvoorbeeld niet. Ook mag je de bal niet uit de handen van de tegenstander slaan. Er is dan
een grote kans dat je door de scheidsrechter wordt gestraft. In zo’n geval krijgt de andere
partij de bal en mag een spelhervatting, een vrije bal of zelfs een strafworp nemen, afhankelijk
van de locatie en de ernst van de overtreding.

Bestuur - bestuur@kvpurmer.nl
Secretaris - secretaris@kvpurmer.nl
Penningmeester - penningmeester@kvpurmer.nl
Jeugdcommissie - jc@kvpurmer.nl
Technische commissie / Wedstrijdsecretariaat - tc@kvpurmer.nl
Activiteitencommissie - activiteiten@kvpurmer.nl

Voor telefoonnummers van commissieleden, zie website

Algemeen - www.kvpurmer.nl
Clubblad - https://kvpurmer.nl/clubinfo/clubbladen/
Contactgegevens bestuur https://kvpurmer.nl/clubinfo/organisatiecontact/bestuur/
Contactgegevens commissies https://kvpurmer.nl/clubinfo/organisatiecontact/commissies/
Clubkleding - http://kvpurmer.sportsportief.com/
Inschrijfformulier - https://kvpurmer.nl/clubinfo/inschrijfformulier/
Spelregels - https://www.knkv.nl/spelregels
Gedragsregels - https://kvpurmer.nl/clubinfo/fair-play-regels/
Support Westrijdzaken KNKV app https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/
9000107528

Spelregels en behalen spelregelbewijs - https://www.korfbalmasterz.nl/

Sportpark Purmer-Noord
Heemstee 65
1446 HC Purmerend
0299-647837

