Welkom bij ZKC `31

Informatieboekje voor nieuwe leden en ouders

Christelijke Korfbalvereniging
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1.

Welkom bij ZKC ‘31..................................................................................................... - 3 -

2.

Geschiedenis................................................................................................................ - 3 -

3.

Korfballen bij ZKC ‘31 ................................................................................................. - 5 Trainingen........................................................................................................................... - 5 Trainingstijden. ................................................................................................................... - 5 Trainers .............................................................................................................................. - 5 Ploegouder ......................................................................................................................... - 6 Twee competities ............................................................................................................... - 6 Spelerskaart ....................................................................................................................... - 6 Kleding................................................................................................................................ - 6 Wedstrijden......................................................................................................................... - 7 Vertrek ................................................................................................................................ - 7 Vervoer ............................................................................................................................... - 7 Afbericht geven voor de wedstrijd...................................................................................... - 7 Afkeuring veld..................................................................................................................... - 7 Gedragsregels .................................................................................................................... - 8 -

4.

De organisatie bij ZKC ‘31 ......................................................................................... - 9 Het Bestuur......................................................................................................................... - 9 De Jeugd Technische Commissie (JTC) ........................................................................... - 9 ZKC Events ...................................................................................................................... - 10 De Kantine Commissie (KC) ............................................................................................ - 10 De Onderhoud Commissie (OHC) ................................................................................... - 10 Club 31 ............................................................................................................................. - 10 -

5.

Overige informatie ..................................................................................................... - 11 Contributie ........................................................................................................................ - 11 Beëindiging lidmaatschap ................................................................................................ - 11 Verzekering ...................................................................................................................... - 11 Activiteiten ........................................................................................................................ - 11 Mogelijkheden voor ouders (en senioren) ....................................................................... - 12 Nieuwe leden.................................................................................................................... - 12 Een team sponsoren of een reclamebord of advertentie plaatsen ................................. - 12 Tot slot .............................................................................................................................. - 13 -

-2-

1. Welkom bij ZKC ‘31
Heel hartelijk welkom bij ZKC ’31! We zijn blij dat je bij ons komt korfballen. ZKC ’31
is een sportieve en gezellige vereniging, waar je uitstekend kunt korfballen, maar ook
kunt meedoen aan de vele andere activiteiten, die worden georganiseerd.
Maar wat betekent dat nu, lid worden van ZKC ’31? Wat is ZKC ‘31? Wie doet wat bij
ZKC ‘31? Wat kun je allemaal doen bij ZKC ‘31? En ook belangrijk: wat verwacht
ZKC ‘31 van jou als nieuw lid en van je ouders? Via dit boekje willen we je de
belangrijkste dingen vertellen.
Als jij of je ouders na het lezen van dit boekje nog vragen hebben, kun je altijd
contact met ons opnemen. Dit kan via het emailadres ledenwerving@zkc31.nl .
We wensen je een leuke tijd bij ZKC ‘31!
De ledenwerving-commissie

selectie 2014 - 2015
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2. Geschiedenis
De Zaandamse Korfbal Club is opgericht in 1931.
ZKC ‘31 is een middelgrote korfbalvereniging. Er zijn ongeveer 300 mensen lid van
ZKC ‘31. Ieder seizoen doen er gemiddeld 7 seniorenteams en 15 jeugdteams mee
aan de korfbalcompetitie. ZKC ‘31 ligt centraal in Zaandam en is goed en veilig te
bereiken per fiets.
ZKC ‘31 is een christelijke vereniging, daarom spelen onze ploegen geen wedstrijden
op zondag. Maar ook als je niet christelijk bent, ben je uiteraard van harte welkom als
nieuw lid.
Bij ZKC ‘31 worden veel activiteiten georganiseerd buiten het korfbal om, vooral voor
de jeugd. Hierbij moet je denken aan filmavonden, discoavonden, bingo, carnaval en
een zomerkamp. Er zijn veel en goede contacten tussen jong en oud. Dat komt
doordat veel junioren en senioren een jeugdploeg trainen, als scheidsrechter
fungeren, als leiding meegaan met het zomerkamp of op een andere manier bij de
jeugd betrokken zijn.

plezier met de jeugd
Er zijn veel mensen nodig om alle taken bij ZKC ‘31 te regelen. De meeste leden en
de ouders van jeugdleden zijn verplicht om te helpen. Dat kan als trainer of
scheidsrechter, als lid van een commissie of door af en toe helpen achter de bar of
bij het schoonmaken van het clubhuis.
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3. Korfballen bij ZKC ‘31
Trainingen
Voordat je wedstrijden mag spelen, moet je eerst een tijdje meetrainen. Je leert bij de
eerste trainingen de basisvaardigheden van het korfbal, zoals gooien, vangen en
schieten. Je trainer beslist, in overleg met de Jeugd TC (de technische commissie,
die onder andere de opstellingen maakt), wanneer je wedstrijden gaat spelen.
Spelenderwijs kennis maken met korfbal doe je bij onze Kangoeroe Klup. Voor de
allerjongsten (4–6 jarigen), organiseren wij op woensdagmiddag een Kangoeroe uur.
Voor meer informatie ga naar www.zkc31.nl en kijk onder ZKC ’31 Club Info. De
kangoeroes en F-pupillen trainen één keer per week. De andere ploegen trainen één
of twee keer per week.
De buitentrainingen beginnen in augustus, zodra de lagere scholen ook weer
beginnen. Van 1 november tot 1 maart
trainen de ploegen binnen in een
sportzaal. Daarna trainen alle ploegen tot
begin juni weer buiten op het veld. Als de
plaats en het tijdstip van de training
verandert, staat op onze website
www.zkc31.nl .

ons veld aan de Dr. Scholtenstraat

Trainingstijden.
Op de website www.zkc31.nl staan de trainingstijden vermeld.
Zorg dat je 10 minuten voordat de training begint, omgekleed op het veld (of in de
zaal) staat. Alle spelers helpen dan de trainers met het klaarzetten van de korven,
pionnen en ballen.
Als je niet kunt trainen, geef je vooraf en tijdig afbericht bij je trainer. Als je langdurig
niet kunt trainen, doordat je die dag(en) andere verplichtingen hebt, vraag dan je
trainer of je met een andere ploeg mee mag trainen (op een andere dag en andere
tijd).
Voor sporters is het de gewoonte om na de training of wedstrijd te douchen en
daarna schone kleren aan te trekken. Neem daarom iedere training of wedstrijd
schone kleren en een handdoek mee. Jongens en meisjes hebben aparte
kleedkamers en douchen ook apart.
Trainers
Iedere ploeg heeft één of twee trainers. Zij bereiden de trainingen voor en meestal
begeleiden zij ook de wedstrijden. Als er iets is dat je wilt bespreken, kun je naar je
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trainer toestappen. Je krijgt van je trainers haar/zijn telefoonnummer, zodat je
haar/hem kunt bellen als je niet kunt trainen.
Ploegouder
Iedere ploeg heeft een ploegouder. Dit is een enthousiaste ouder van één van de
kinderen die zorgt voor het contact tussen de ouders en ZKC.
Verder kan de ploegouder zorgen voor het jaarlijkse teamuitje en het bijstaan van de
trainers bij niet-korfbaltechnische zaken als het uitdelen van flyers en brieven
Twee competities
Als je een paar maanden hebt getraind en de trainers vinden dat je er klaar voor
bent, dan mag je gaan meedoen aan de wedstrijden! Dan word je ingedeeld bij een
team.
In het korfbal kennen we twee competities: een veldcompetitie en een
zaalcompetitie. We hebben dus geen echte winterstop! De veldcompetitie is weer
verdeeld in twee delen: van september-november en maart-mei spelen we buiten
(beide perioden gelden meestal als aparte competitie). Van half november tot begin
maart worden de wedstrijden in de zaal gespeeld. De meeste wedstrijden speel je
tegen ploegen uit Noord-Holland. Tussen de twee competities in kan er binnen
teams door de Jeugd Technische Commissie doorgeselecteerd worden.
ZKC ‘31 heeft twee kunstgrasvelden met daarbij een kantine en kleedkamers op
sportpark Jagersveld. Daar spelen we onze thuiswedstrijden. Het sportpark ligt aan
de Dr. H.G. Scholtenstraat te Zaandam, ter hoogte van touringcarbedrijf Hellingman.
Tijdens het zaalseizoen spelen we onze thuiswedstrijden in sporthal De Tref in de
wijk het Kalf in Zaandam. Het competitieprogramma, uitslagen en standen vind je
ook op onze website.
Spelerskaart
Om wedstrijden te spelen heb je een digitale spelerskaart nodig. Stuur daarom je
pasfoto digitaal per mail naar ledenadministratie@zkc31.nl.

Kleding
Als je wedstrijden gaat spelen, heb je natuurlijk een
tenue nodig! Bij ons is dat een speciaal ZKC ‘31-shirt
(blauw met wit), een zwart rokje (meisjes) of zwart
sportbroekje (jongens) en zwarte sportsokken. De
wedstrijdshirts zijn te koop bij sportzaak Sport 2000,
gevestigd aan de Gedempte Gracht in Zaandam. Ook
zijn daar ZKC-trainingspakken en ZKC-regenjacks
verkrijgbaar. En natuurlijk kun je daar ook een rokje of
broekje en sportsokken kopen.
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Op ons kunstgrasveld mag alleen met kunstgrasschoenen gespeeld worden. Voor
uitwedstrijden op grasvelden is het handig als je kicksen hebt, omdat het gras nog
wel eens glad kan zijn. Met kicksen heb je dan beter grip op het veld. Let op, op
kunstgrasvelden zijn kicksen niet toegestaan. Kies je voor één paar schoenen, neem
dan voor buiten kunstgrasschoenen. In de zaal mag alleen op zaalschoenen worden
gespeeld. Deze moeten goed schoon zijn en de zool mag niet afgeven.
Wedstrijden
Vertrek
Een team vertrekt meestal gezamenlijk naar een uitwedstrijd toe. Bij uitwedstrijden in
de zaal verzameld het team in sporthal de Tref en bij uitwedstrijden op het veld bij de
buitenvelden van ZKC ´31aan de Dr. Scholtenstraat.
Op de website staat hoe laat je moet vertrekken vanaf het veld of vanaf De Tref.
Zorg ervoor dat je bij uitwedstrijden 15 minuten voor de vertrektijd op het veld of in
De Tref bent. Bij thuiswedstrijden verwachten we je 30 minuten van tevoren. Kom op
tijd!!
Vervoer
Het vervoer van de jeugd naar de uitwedstrijden wordt geregeld door de
vervoerscoördinator. Van de ouders, die een auto bezitten, wordt verwacht, dat zij
een paar keer per jaar de kinderen naar een uitwedstrijd vervoeren. Aan het begin
van het competitieseizoen krijg je een vervoersschema. Hier staan alle thuis- en
uitwedstrijden met aanvangstijden op vermeld. Tevens vindt je hier de namen en
telefoonnummers van de spelers, trainers, ploegouder, “vervoersouders” en
eventueel coaches.
Als u bent ingeroosterd, maar u kunt die dag niet rijden, dan moet u zelf met andere
ouders van het team ruilen. Lukt dit niet, dan kunt u de trainer inschakelen. Als het
veld of de zaal van de tegenstander dichtbij is, gaat iedereen op eigen gelegenheid.
Afbericht geven voor de wedstrijd
Als je een keer niet kan spelen, moet je dit zo snel mogelijk doorgeven bij je trainer
én bij de wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris zoekt dan iemand anders, die in
jouw plaats in je team kan meespelen. Omdat korfbal een teamsport is en omdat het
een heel karwei is om invallers te krijgen, vragen we je zo weinig mogelijk afbericht
te geven. Het emailadres van de wedstrijdsecretarissen is
jeugdwedstrijdsecretariaat@zkc31.nl. Hun telefoonnummers staan op de website.
Afkeuring veld
Heel soms maken sneeuw of vorst het spelen op het kunstgrasveld onmogelijk. Wil je
weten of de wedstrijd doorgaat, dan kun je het clubhuis bellen (tel. 075-617 31 86).
Bel alsjeblieft niet met de wedstrijdsecretarissen. Zij moeten de telefoon vrijhouden
voor contact met andere verenigingen.
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Gedragsregels
Binnen en buiten het korfbalveld hebben we een aantal gedragsregels met elkaar
afgesproken. Wij willen bij ZKC ’31 dat iedereen met plezier korfbalt en zich thuis
voelt. En met iedereen bedoelen we ook ouders en andere supporters.
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4. De organisatie bij ZKC ‘31
Er zijn commissies actief bij ZKC ‘31. Van de belangrijkste commissies staat hierna
beschreven wat ze doen.
Het Bestuur
ZKC ‘31 wordt geleid door een bestuur, dat de leden zelf kiezen tijdens de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat bij
ZKC ‘31 gebeurt. Het bestuur houdt in de gaten dat de vereniging goed functioneert
en ondersteunt de commissies als het nodig is. Ook richt het bestuur af en toe een
nieuwe commissie op om nieuwe activiteiten te organiseren. Veel zaken die met de
jeugdploegen (aspiranten, pupillen en kangoeroes) te maken hebben zijn
overgedragen aan de Jeugdcommissie.
De Jeugd Technische Commissie (JTC)
Alle jeugdzaken die met het korfballen, het spelen van wedstrijden en
trainingen te maken hebben worden geregeld door de JTC. De JTC
bepaalt wie in welk team speelt, zorgt voor trainers, voor het huren van
zaalruimte voor trainingen, regelt dat er voldoende ballen en korven zijn
en dat de trainers goed worden opgeleid. De JTC organiseert ook het
meedoen aan toernooien en spelen van oefenwedstrijden. Ook het kopen
van materiaal voor de jeugd verzorgt de JTC.
De JTC regelt medailles wanneer een jeugdteam kampioen wordt. Er is
altijd iemand van de
JTC aanwezig bij de
trainingen op de
woensdagmiddag.

kampioenshuldiging
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ZKC Events
ZKC Events organiseert gezellige activiteiten voor de jeugdleden, bijvoorbeeld
filmavonden, disco, sinterklaasfeest, verkleedfeesten, spelletjesavonden en het
Team van de Week (met het Eerste mee opkomen bij een wedstrijd).
De meeste activiteiten van ZKC Events zijn gratis. Tijdens deze activiteiten staat er
wel een spaarvarken op de bar waar een vrijwillige bijdrage kan worden gedaan.
De Kantine Commissie (KC)
De KC regelt alles wat met de kantine te maken heeft. De KC zorgt dat de kantine
schoon is, dat er mensen achter de bar staan om patat te bakken of om een drankje
in te schenken. Verder zorgen ze dat er voldoende eten en drinken wordt ingekocht.
Ouders van jeugdleden worden dringend gevraagd zich op te geven om af en toe te
helpen schoonmaken of achter de bar te staan! U kunt zich opgeven bij
clubhuis@zkc31.nl .
De Onderhoud Commissie (OHC)
De OHC repareert alles wat stuk gaat. Zij onderhouden het clubhuis, repareren de
vlaggenmast, snoeien de bosjes langs het veld en zorgen dat al het korfbalmateriaal
(manden, palen, ballen, lijnen) netjes en heel is.
Handige vaders of moeders die af en toe willen helpen zijn van harte welkom! U kunt
zich opgeven bij het bestuur ( bestuur@zkc31.nl )
Club 31
Club 31 is de vereniging voor iedereen, die iets extra’s over heeft voor
korfbalvereniging ZKC ‘31. Binnen onze vereniging is altijd veel werk dat gedaan
moet worden, of spullen die aangeschaft moeten worden, waarvoor het geld
ontbreekt. De gewone inkomsten van ZKC ‘31 zijn onvoldoende om geld te sparen
voor grote uitgaven of allerlei gewenste extraatjes. Om ZKC ‘31 financieel te
ondersteunen is in januari 2000 Club 31 opgericht. Club 31 werft leden die jaarlijks
31 euro aan contributie betalen. Dit geld wordt gebruikt ten bate van ZKC ‘31.
Meer informatie hierover kunt u opvragen via het mailadres club31@zkc31.nl .
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5. Overige informatie
Contributie
De contributie wordt via een automatische incasso afgeschreven. Dit kan per jaar,
per half jaar, per kwartaal of per maand. Dit gebeurt in de eerste week van de
opgegeven periode.
De hoogte van de contributie staat op het inschrijfformulier en op onze website
www.zkc31.nl
Beëindiging lidmaatschap
Als je je lidmaatschap van ZKC’31 wilt beëindigen, moet je dit vóór 1 juni doen. Alle
opzeggingen die op en na 1 juni binnen komen worden pas behandeld aan het einde
van het volgende seizoen. Dit betekent dan ook, dat je dan nog voor het volgende
competitiejaar volledige contributie verschuldigd bent. Opzeggen moet met opgaaf
van reden bij de secretaris Marjolein Pos, tel. 06-31937105, per mail via
secretariaat@zkc31.nl.
Verzekering
ZKC ‘31 is niet verzekerd en aansprakelijk voor ongevallen en schade, die je kunt
oplopen bij een training of een wedstrijd. Gelukkig gebeurt er zelden iets ernstigs.
ZKC ‘31 is niet verzekerd tegen aansprakelijkheid voor diefstal. Op het veld wordt er
zelden gestolen, maar tijdens het zaalseizoen is het verstandig om al je spullen mee
de zaal in te nemen en langs de kant te zetten. Tijdens de trainingen op het veld mag
je je waardevolle spullen afgeven achter de bar.
Activiteiten
Naast korfbal zijn er nog heel veel andere dingen te doen bij ZKC ‘31. Gezelligheid is
bij ZKC ‘31 ook erg belangrijk. ZKC Events organiseert het hele jaar door leuke
activiteiten, zoals Sinterklaasfeest, film-, disco-, en bingoavonden. In de zomer is er
het Texelkamp. Dit kamp is voor de oudste pupillen, aspiranten en junioren. Een
fantastische week, die je zeker een keer mee moet maken.
Voor de jongste pupillen en kangoeroes is er ZKC@night, een tweedaags kamp op
ons eigen complex.
Natuurlijk zijn er ook genoeg activiteiten voor senioren, zoals toernooien, feesten en
andere gezellige avonden.
Alle activiteiten worden aangekondigd op Facebook en op onze website:
www.zkc31.nl.
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Mogelijkheden voor ouders (en senioren)
Als u zelf wilt korfballen, kan dit natuurlijk ook. U kunt altijd meetrainen met een van
de (lagere) seniorenteams. Ook hebben we een zeer gezellige recreantengroep. Met
deze recreantengroep kunt u meedoen aan toernooien die af en toe in worden
georganiseerd. Uiteraard kunt ook gewoon lid worden van ZKC ‘31 en in een van
onze seniorenteams meedoen aan de korfbalcompetitie. Meer informatie kunt u
opvragen de Technische Commissie via het mailadres tc@zkc31.nl
Nieuwe leden
ZKC ‘31 heeft ongeveer 300 leden. We willen proberen om te groeien naar 350
leden. Daar moeten we nog veel voor doen. Ken jij nog mensen die ook willen
korfballen bij ZKC ’31? Mail dit alsjeblieft naar ledenwerving@zkc31.nl.
Als je als jeugdlid er voor zorgt, dat iemand anders lid wordt, krijg je een mooi
cadeau!
Een team sponsoren of een reclamebord of advertentie plaatsen
ZKC ‘31 is hard op zoek naar bedrijven die ons willen ondersteunen. Dit kan door het
plaatsen van een advertentie in het clubblad of op onze website, door het plaatsen
van een reclamebord langs het veld of langs de Dr. Scholtenstraat, door het
sponsoren van een wedstrijdbal van ons selectieteam of door het sponsoren van een
team.
Wij zouden u erg dankbaar zijn wanneer u ZKC ‘31 wilt ondersteunen met uw eigen
bedrijf, of wanneer u in uw kennissenkring iemand met een eigen bedrijf kan
overhalen om ZKC ‘31 te steunen. Misschien wilt u ook uw werkgever vragen om
ZKC ‘31 te ondersteunen. Meer informatie over de mogelijkheden kunt u opvragen bij
de PR-commissie: sponsorcommissie@zkc31.nl .
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Tot slot
Wij hopen dat dit boekje antwoord geeft op de meeste vragen. Wij zijn altijd bereid
om andere vragen te beantwoorden. Voor telefoonnummers en emailadressen van
het bestuur en de commissies verwijzen we je naar de laatste pagina van het
clubblad of onze website. Alle informatie in dit boekje is onder voorbehoud van
wijzigingen.

We wensen je een sportieve en gezellige tijd toe bij ZKC ’31!!
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