Informatieboekje

Korfbalclub
Harich.

De korfbalclub algemeen:
De Korfbal Club Harich is op 12 maart 1960
opgericht. In de zuidwesthoek van Friesland,
waar betrekkelijk weinig korfbal wordt
gespeeld, is Harich één van de grootste clubs
en speelt op goed niveau. De eerste 2 teams
spelen wedstrijdkorfbal op een redelijk hoog
niveau. De vereniging telt ongeveer 140 leden. Zij zijn verdeeld
over 10 jeugdploegen en 4 seniorenteams. In de veldcompetitie is
er nog midweekteam, zij spelen op woensdag. Ook zijn er nietspelende leden.
Het clubbestuur bestaat uit zeven personen. Daarnaast zijn er
verschillende commissies. De jeugdcommissie draait al jarenlang
met succes. Een aantal jaren geleden zijn daar de
nevenactiviteiten/PR-, technische- en sponsorcommissie
bijgekomen. Deze commissies verlichten het werk van het bestuur
en de sponsor- en PR.NAC commissie zorgen ervoor dat de club
financieel gezond is en blijft. Sinds kort is er een
vrijwilligerscommissie actief.
Van april tot en met oktober wordt er op het eigen terrein even
buiten het dorp gekorfbald. KC Harich beschikt over een ruim
bemeten veld, waarop tegelijkertijd vier wedstrijden kunnen
worden gespeeld. Van november tot en met maart traint en
speelt KC Harich in sporthal “De Trime” te Balk.
In 1985 is met behulp van vele vrijwilligers
de kantine gebouwd. In 2017-2018 is de
30 jaar oude kleedaccommodatie door
veel vrijwilligers vernieuwd. Op het terrein
is een parkeerplaats aangelegd. De
reclameborden langs het veld zorgen voor
de broodnodige inkomsten..

Het bestuur:
Marja Bouma
Janneke Bruno
Jeroen Hofstra
Wilma v/d Bos
Egbert de Boer
Nynke Meinsma
Jacob Schotanus
De jeugdcommissie:
Mathilda Hoogeveen
Nynke Meinsma
Josien Tuinier
Aaltje Hotsma

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdsecretariaat Senioren
Algemene Zaken
Jeugdzaken
Scheidsrechters- en
Veldzaken, PR/NAC
contactpersoon; C en D Teams
contactpersoon; A en B teams
contactpersoon: E ,F teams en kangoeroes
wedstrijdsecretariaat jeugd

Contributie(2018-2019):
Senioren:
(incl.kledingfonds)
Junioren:
(incl.kledingfonds)
Aspiranten:
(incl.Kledingfonds
Pupillen:
(incl.Kledingfonds)
Trainingsleden
Donateurs / Niet spelende leden

€ 48,25 per kwartaal
€ 28,50 per kwartaal
€ 20,50 per kwartaal
€19.25 per kwartaal
€ 16,25 per kwartaal
€ 7,50 per kwartaal

Bij voorkeur gaat de betaling via automatische incasso, mocht u
er voor kiezen om een factuur te ontvangen dan zijn we
genoodzaakt € 5,- administratiekosten in rekening te brengen.

Tenue:
Het tenue van KC Harich bestaat uit een blauw shirt met een gele
verticale baan en een blauw broekje/rokje. De senioren en de
jeugdploegen worden gesponsord. De shirts en het rokje/broekje
worden door de club aangeschaft vanuit o.a. het kledingfonds. De
sokken moeten wel, net als de sportschoenen, zelf aangeschaft
worden.

KLEDINGLIJN K.C. HARICH
Inleiding
Als club willen wij graag eenheid,
gelijkwaardigheid en kwaliteit
uitstralen. We willen elk lid voorzien
van een kwalitatief en betaalbaar
clubtenue.
Wat houdt het in
Ieder lid, van jeugd (uitgezonderd de kangoeroes) tot en met de
senioren, betaalt jaarlijks een bijdrage aan het kledingfonds.
Dit bedrag van €12,00 voor jeugdleden, wordt 4 x per jaar
geïncasseerd, gezamenlijk met de contributie. Er wordt in het
kledingfonds rekening gehouden met beschadiging, verlies en/of
diefstal. De vereniging zorgt dan voor vervanging van de kleding.
Mits er geen sprake is van opzet, hebben de leden hier geen extra
kosten aan. Wanneer er sprake is van opzet worden de kosten
van een nieuw kledingstuk in rekening gebracht. DE KLEDING UIT
HET KLEDINGFONDS BLIJFT EIGENDOM VAN KC HARICH.
Inmiddels is de kledinglijn uitgebreid met een trainingsshirt,
trainingspak en tas, welke ook via het bestelformulier op
de website kan worden besteld. Er wordt gemiddeld twee keer
per jaar een bestelling geplaatst. Iedereen wordt hiervan tijdig
op de hoogte gebracht.
De levertijd is gemiddeld zo’n 6-8 weken.
Meer info op www.kcharich.nl/kledinglijn.

.

Informatie:
Trainingstijden en het wedstrijdprogramma zijn te vinden op onze
website www.kcharich.nl en in Harich Nieuws. U krijgt ook
regelmatig mailtjes van jcharich@gmail.com, zodat u op de
hoogte blijft.

Vrijwilligersbeleid:
Er wordt van u als ouder verwacht, dat u enige vrijwilligerstaken
op u neemt. Zoals kantinedienst en halwacht. Misschien vindt u
het zelfs leuk om een groep te
begeleiden tijdens de trainingen en de
wedstrijden. Laat het gerust weten
aan de trainers/coaches.

Ploeg van de week/Pupil van de
week:
In de zaal zijn alle ploegen een keer
“Ploeg van de week” of “Pupil van de
week”. De ploeg van de week komt in het Harich tenue, met evt.
gekleurde haren/gezichten en ‘lawaai instrumenten’ en zoeken
een plekje bij elkaar op de tribune. Daar mogen ze de spelers van
Harich 1 aanmoedigen. Vijf minuten voor aanvang van de
wedstrijd is er een kleine ruimte gereserveerd in de zaal waar er
op een korf geschoten mag worden. De wedstrijd begint nadat de
‘Pupil van de week’ een doorloopbal heeft gemaakt. Ook in de
pauze mogen de kunsten vertoond worden. Al met al een
spannende en indrukwekkende gebeurtenis! U hoort van de
train(st)ers wanneer uw kind aan de beurt is.
Nevenactiviteiten:
Korfbal is niet alleen trainen en spelen. Er worden veel leuke
activiteiten georganiseerd door de jeugdcommissie. Foto’s en
meer informatie is te vinden op de website.
Periode
Eind augustus
Herfstvakantie
Eind oktober
Zaalseizoen

Activiteit
Start veldtrainingen
Zwemmen
Start zaaltrainingen
Pupil van de week

Voor wie?
Alle jeugd
Alle jeugd
Alle jeugd
Alle jeugd

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie

Videomiddag
Sport en Spelmiddag

Maart/April
Begin April

Start veldtrainingen
Korfballeague finale in
Ziggodome A’dam
Eind seizoen
Jeugdweekend
Junior Fun
Kangoeroe Klub

Mei/Juni
Begin juni
Juni
Sept t/m mei

Alle jeugd
Alle jeugdleden met
vriendjes/vriendinnetje
Alle jeugd
Voor alle liefhebbers
Alle jeugd
Alle jeugd
Junioren
Een zaterdag per maand.

Kampioen huldiging
Alle kampioenen worden aan het begin van het veld of
zaalseizoen gehuldigd. Zij krijgen een medaille uitgereikt
voorafgaand aan de 1ste thuiswedstrijd van Harich1! Dit wordt
door de jeugdcommissie kenbaar gemaakt aan de trainers/
coaches van de winnende teams.

Wedstrijden:
Thuiswedstrijden worden in Harich op het korfbalveld
(veldseizoen) of in de sporthal in Balk gespeeld (zaalseizoen).
Bij uitwedstrijden hebben wij natuurlijk ook u als chauffeur nodig.
Om de beurt rijdt elke ouder/verzorger een keer.
Dit staat vermeld in het "Harich Nieuws” en is ook te vinden op
onze website.
‘Ons Gebouw’ in Harich, vlakbij de kerk is het vertrekpunt voor alle
uitwedstrijden.
Gedragsregels:
Korfbal is een gemengde teamsport. Je hebt elkaar altijd nodig en
dit maakt deze sport heel bijzonder. Voor korfbal moet je goed
kunnen samenwerken. Hoe je met elkaar omgaat is erg belangrijk.
Respect voor je medespelers en tegenstanders is vanzelfsprekend
bij KC Harich.
Privacywetgeving:
Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens van de leden en
vrijwilligers. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens en
houden ons aan de eisen van de Privacywet die op 25 mei 2018 is
ingegaan. Op de website staat de privacyverklaring van KC Harich,
daar staat vermeld welke gegevens wij verwerken en wat wij
ermee doen.
Harich Nieuws:
Dit is het dorpskrantje van Harich. Er staat elke maand een stuk
van het bestuur in en nieuws van de jeugdcommissie. Daarnaast
zijn er wedstrijdverslagen in te vinden. Het wedstrijdprogramma
kunt u hier ook in vinden. Voor de jeugd is er een speciaal
jeugdprogramma opgenomen; Hoe laat vertrekt de jeugd op
zaterdag en welke ouders moeten er rijden. Er kunnen leuke
wetenswaardigheden en foto’s naar Harichnieuws gemaild
worden.
Opgave voor het lidmaatschap (of informatie) kan via het
mailadres: harichnieuws@hotmail.com

Jeugdfonds Sport Friesland:
Kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag
besteedbaar inkomen kunnen via www.allekinderendoenmee.nl
financiële steun aanvragen bij het Jeugdfonds Sport voor
deelname aan sportieve activiteiten. De bijdrage uit het
Jeugdfonds sport kan worden besteed aan de contributie, maar
ook aan sportkleding of sportattributen.
De contributie wordt door het Jeugdfonds Sport rechtstreeks
vergoed aan de sportvereniging of sportwinkel.
Kijk voor meer informatie over het jeugdfonds sport en lokale
spelregels op www.jeugdfondssport/friesland of neem contact op
met Jeugdfonds Sport Friesland: friesland@jeugdfondsport.nl of
bel: 06-30347249.

Het aanmelden van nieuwe leden:
Het aanmeldingsformulier is te vinden op onze website. Dit
formulier mag u inleveren bij de train(st)er van uw zoon of
dochter.
We wensen alle nieuwe spelers en natuurlijk
hun ouders, veel korfbalplezier.
Welkom bij KC Harich!
Jeugdcommissie KC Harich
Contact: jcharich@gmail.com

Tekst aangepast okt. 2018

