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COLOFON
BESTUUR SC MOVADO
Fred Lichteveld
Voorzitter
06-30966445
Daaf Bosua
Secretaris
06-38 404 261
Simone Schumm
Penningmeester
06-48 790 989
Els van den Assem
Bestuurslid financiën
06-14 552 548
Andrea Kock-in ‘t Veld
Wedstrijdzaken/cp KNKV
078-654 06 91
Daniëlle Muller
Bestuurslid
06-81077957
Kim van den Broek
Bestuurslid
06-46193861
COMMISSIES
Technische Commissie
Simone Schumm: 06-48 790 989
Jeugd Commissie
Bjorn vd Broek: 06-49 857 088
Opleidingen/ cursussen
Daaf Bosua: 06-38 404 261
Erik Hoffmann: 06-42 167 284
Ledenwerving
Kim van den Broek: 06-46193861
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INFORMATIE
ADRES & CONTACT
Sportterrein Patersweg
(ingang tussen nrs 205-207)
Telefoon: 078-614 60 16
Postadres: Gentiana 3, 3317 HH Dordrecht
Banknummer: NL54ABNA0442970749 t.n.v. SC Movado
E-mail: info@scmovado.nl
Website: www.scmovado.nl
www.facebook.com/scmovado

KOPIJ MEMOVADO
Redactie: Piet Baijens, Sandra de Boer, Peter Kock en Daniëlle de Jong
E-mailadres redactie: redactie@scmovado.nl. De kopij dient UITERLIJK
zondagavond 21.00 uur te zijn aangeleverd. Mededelingen die later
binnenkomen, schuiven automatisch door naar het volgende nummer.

PAPIEREN MEMOVADO
De MeMovado’s worden op maandagmorgen bij de bezorgers thuis
afgeleverd om bezorgd te worden. Bezorgers wordt verzocht de bladen
uiterlijk woensdagavond rond te brengen
Krijg je de MeMovado niet of niet op tijd in je brievenbus? Stuur dan een
e-mail naar de redactie.

MEMOVADO PER E-MAIL
Al veel leden maken er gebruik van en ontvangen de MeMovado per
e-mail. Doorgaans betekent dit dat deze al zondagavond in de mailbox valt.
Wil je voortaan ook de MeMovado per e-mail ontvangen, geef dat dan door
aan de redactie.

Activiteiten Commissie
Violet Tazelaar: 06-53 902 119
PR/Sponsor Commissie
Arantxa Stam: 06-39582731
Kantine Commissie
Petra de Waard: 06-41242898
Onderhoud Commissie
Ad Vos: 06-55 593 760
Redactie Commissie
Sandra de Boer: 06-55 321 006
Bingo Commissie
Lenie Blom: 06-41 800 814

CONTRIBUTIES (vanaf 1 december 2022)
Senioren (vanaf 19 jaar)
Junioren (15 t/m 18 jaar)
Aspiranten(11 t/m 14 jaar)
Pupillen (8 t/m 10 jaar)
Welpen (6 en 7 jaar)
Smurfen (0 t/m 5 jaar)
G-team leden
Niet spelende leden
Donateurs
Shirtbijdrage 2020/2021 spelende leden

€
€
€
€
€

23,50
18,50
16,00
14,00
10,25
€ 8,25
€ 16,50
€ 11,75
€ 8,00
€ 13,00

Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per

maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
maand
jaar

Bridge Commissie
Jan Wijnveld: 06-36 225 032
Jeu de Boules Commissie
Jan Plüs: 078-614 49 58
Klaverjas Commissie
Els Gudde: 078-613 95 53
Vertrouwenscommissie
Paul Vink: 06-21 599 535
Simone Schumm: 06-48 790 989
Joyce Dekker: 06-46 635 935

LEDENADMINISTRATIE
Lid worden?
Lid worden kan middels het invullen van een inschrijfformulier. Dit formulier
vindt u onder downloads of kan worden afgehaald bij het secretariaat of in
de kantine.
Lidmaatschap opzeggen?
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het secretariaat
voor 1 mei van het lopende seizoen.
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OPROEP PASFOTO’S DIGITALE SPELERSKAART

Van de volgende leden moeten nog digitale pasfoto’s worden ge-upload op de spelerskaart, willen
jullie ervoor zorgen dat Yvonne Leeuwestein zo snel mogelijk een foto van je kunt maken?
Alvast bedankt, Andrea.
Isabella Versluis (C1)
Ruud van der Stelt (S6)
Meryemnur Sahburak (A)
Kiando Boer (D2)

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZAALCOMPETITIE 2022 2023

Momenteel wordt er door diverse mensen heel hard aan het programma van de zaalcompetitie
gewerkt. Donderdag 11 november as wordt het zaalprogramma definitief. In de MeMovado van
volgende week, maandag 14 november 2022, wordt het complete programma gepubliceerd.
Probeer allemaal zo veel mogelijk met dit programma rekening te houden. Mocht je een keer
niet kunnen spelen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan het wedstrijdsecretariaat. Alleen
afschrijven bij je coach/trainer of je teamgenoten telt niet.
Iedereen succes met de voorbereidingen.
Andrea.

INDELING TEAMS ZAALCOMPETITIE 2022 2023

Elders in deze MeMovado kunnen jullie alvast de poule-indeling van onze teams bekijken.
Hopelijk blijft deze zo, helaas kunnen er op het allerlaatste moment nog wijzigingen worden
doorgevoerd.
Andrea

LID VAN VERDIENSTE

Op de Jaarvergadering is Claudia Beuk
voor haar vele verdiensten voor SC Movado
benoemd tot Lid van Verdienste.
Van harte gefeliciteerd!
Bestuur

CONTRIBUTIES PER 1 DECEMBER 2022
Op de Jaarvergadering van 1 november is het voorstel voor
verhoging van de contributie aangenomen.
Dit betekent dat de contributies per 1 december verhoogd zijn.
Willen de leden, die zelf maandelijks overmaken, het bedrag van
hun contributie aanpassen
aub?
Senioren (vanaf 19 jaar)
Junioren (15-18 jaar)
Aspiranten (11-14 jaar)
Pupillen (8-10 jaar)
Welpen (6-7 jaar)
Smurfen (0-5 jaar)
G-leden
Niet spelende leden
Donateurs

23,50 per maand
18,50
16,00
14,00
10,25
8,25
16,50
11,75
8,00

Shirtfonds spelende leden 13,00 per jaar
Bestuur SC Movado
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INDELING TEAMS MOVADO ZAALCOMPETITIE 2022 2023 (PER 28 OKTOBER 2022)
2H (za)
ACKC 1
Atlas 1
DSO (K) 1
Korbatjo 1
Movado 1
Nexus 1
NIO 1
OZC 1

R3V (za)
ACKC 2
DeetosSnel 4
DSO (K) 2
Korbatjo 2
Movado 2
Fortis 3
NIO 2
OZC 2

R3U (za)
Albatros 4
Kinderdijk 4
Movado 3
Nieuwerkerk 4
PKC 6
RWA 3
Vitesse (Ba) 4

S-011
ALO 5
DeetosSnel 10
Dunas 5
Fortuna 8
HKV/OE 4
Movado 5

S-013
Achilles (Hg) 7
Conventus 3
DeetosSnel 11
Movado 6
Refleks 7
Wageningen 10

G-004 (8-tal)
Dijkvogels G3
Movado G1
PKC G1
Velocitas G2
Vitesse (Ba) G2
WION G2

A2H
KCC A2
KCR A2
Movado A1
Nieuwerkerk A2
Oranje Wit (D) A2
PKC A4
RWA A1
Vitesse (Ba) A2

B-038
ACKC B1
Albatros B3
Kinderdijk B2
Movado B1
Triade B1
Ventura Sport B1
Vr. Schaar (H) B2

D-058
Albatros D3
HKC (Ha) D3
Kinderdijk D1
Movado D1
Oranje Wit (D) D2
PKC D3
Sporting Delta D2

E-096
ADO E2
Korbatjo E2
Movado E1
Oranje Wit (D) E6
PKC E8
SKV E1
Sporting Delta E4

E-093
DeetosSnel E3
HKC (Ha) E4
Movado E2
Oranje Wit (D) E4
PKC E5
Sporting Delta E2
Ventura Sport E1

F-052
DeetosSnel F2
GKV F2
Movado F1
PKC F5
Sporting Delta F2
Ventura Sport F1
Vriendenschaar (H) F2

R4P (za)
DSO (K) 3
DVS ’69 3
Good Luck 2
Movado 4
Nexus 2
PKC 7
Twist 6
Vitesse (Ba) 8

D-061
ACKC D3
Albatros D4
Korbatjo D3
Movado D2
Oranje Wit (D) D3
Sporting Delta D3
Vriendenschaar (H) D3

We spelen de zaalcompetitie 2022-2023 met 14 teams: 6 seniorenteams, 7 jeugdteams en
een G-team.
De E1, E2 en F1 spelen als viertal. Onze G1 speelt als achttal, de 2 G viertalletjes van de
najaarscompetitie veld zijn samengevoegd. Senioren 1, 2, 3, 4 en de A1 spelen
wedstrijdkorfbal. Movado 1, 2, 3 en 4 spelen op zaterdag, Movado 5 en 6 spelen op zondag.
Movado 5 en 6 zullen hun thuiswedstrijden dit seizoen in de Deltahal spelen. In de
breedtekorfbal worden de poules genummerd, en wordt er geen aparte klasse indeling meer
aangegeven.
Andrea
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OEFENPROGRAMMA SENIOREN VOORBEREIDING ZAAL 2022-2023

Zaterdag 12 November 2022 in Vlaardingen bij Twist
15:15
Twist 3
- Movado 3
sr Leo (Twist)
16:30
Twist 2
- Movado 2
sr Quinten (Twist)
17:45
Twist 1
- Movado 1
sr Arjan Landsmeer
Bericht van Twist: Dit zaalseizoen worden de thuiswedstrijden van SC Twist in de Blaashal
gespeeld. De Blaashal staat op de korfbalvelden op onze locatie.
Om het speelveld kwalitatief zo optimaal mogelijk te houden, hopen wij dat u aan volgende
punten mee zou willen werken:
- Voor het omkleden wordt gebruik gemaakt van de kleedkamers onder de kantine. Wij vragen
u uw spullen mee de zaal in te nemen.
- Wanneer u naar de zaal loopt, doet u dit op de buitenschoen en pas in de Blaashal trekt u uw
sportschoenen aan.
- Ook voor het publiek geldt dat zij, net als de sporters, in de schoenwisselzone
sportschoenen/slippers aantrekken of dat er gebruik gemaakt wordt van de beschermhoesjes.
(Deze zijn aanwezig in de hal)
- De hal wordt alleen via de draaideur betreden. Er is ook een ingang voor mindervaliden.
Vraag voor het gebruik van deze ingang hulp van leden van SC Twist.
- Eten en drinken is helaas niet toegestaan in de Blaashal.
Natuurlijk zal de kantine zo veel als mogelijk open zijn. De kantine is bereikbaar via de
loopbrug of via de doorgang richting parkeerplaats.
Tenslotte willen wij u meegeven dat de parkeerplaatsen bij het veld onverhard en beperkt zijn.
U kunt ook in de wijk parkeren.
Zaterdag 19 November 2022 in Tilburg tegen Tilburg.
13:15
Tilburg 4
- Movado 3
14:30
Tilburg 2
- Movado 2
15:45
Tilburg 1
- Movado 1

OEFENWEDSTRIJDEN VOOR DE JEUGD
Donderdag 10 november
Sporting Delta D2 – Movado D2 (17.45)
Zaterdag 12 november
Kinderdijk A1 – Movado A1
Sporting Delta D1 – Movado D1
HKC (Ha) B3 - Movado B1
Juliana E1 - Movado E1
Juliana E2 - Movado E2
Juliana F1 - Movado F1

12.00
11.00
12.10
10.00
09.00
09.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Molenzichthal
Deltahal
Sporthal Het Dok
‘t Veerhuis Oud Gastel
‘t Veerhuis Oud Gastel
‘t Veerhuis Oud Gastel

Zaterdag 19 november
Tilburg A1 - Movado A1
KOAG D1 - Movado D1
HKC (Ha) D3 - Movado D2
KOAG C3 - Movado B1
Tilburg E1 - Movado E1
Tilburg E2 - Movado E2
Tilburg F1 - Movado F1

12.00
14.30
11.00
15.40
10.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Tilburg-hal
CKV KOAG
Sporthal Het Dok
CKV KOAG
Tilburg-hal
Tilburg-hal
Tilburg-hal
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TRAININGEN ZAAL 2022-2023

Deze week 45 (7 t/m 11 november) starten de trainingen in de zalen volgens onderstaand
schema.
Vanaf dinsdag 8 november
Spelzaal Koloriet
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00

jeugd D2-F1-Smurfen
jeugd A1
senioren 3-4

Spelzaal 6+8 Sport+

18.00-19.00
19.00-20.00

jeugd D1
jeugd B1

Gymzaal 1 Sport+

18.00 – 19.00

jeugd E1-E2

Sporthal De Dijk

21.00-22.00

selectie

Vanaf woensdag 9 november
Spelzaal Spirea
19.00-20.00

G-groep

Vanaf vrijdag 11 november
Sporthal Oranje Wit
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00

jeugd D1-D2
jeugd A1-B1
selectie

Spelzaal Koloriet

18.00-19.00
19.00-20.00

jeugd E1-E2
3-4-5-6

De trainers ontvangen hebben bericht ontvangen over de toegang naar de zalen, codes, extra
korfbalmateriaal en de verdeling van de ballen.
Tijdens het zaalseizoen wordt er in de vakantieweken NIET getraind.
Week 52 (26 t/m 30 december) ivm Kerstvakantie
Week 1 (2 t/m 6 januari) ivm Kerstvakantie
Week 9 (27 februari t/m 3 maart) ivm Voorjaarsvakantie
Bestuur/TC/JC

DARTAVOND
Zaterdag 12 november is de tiende DART-avond van
SC Movado.
De organisatie is in handen van Dave Beekers, bij hem
kun je je opgeven via mailadres beekers75@live.com. Of
bel/sms/app naar 06-42737024.
Deelname kost niets, je hoeft alleen maar gezelligheid
mee te brengen.
Deze avond is niet speciaal bedoeld voor de
beroepsdarters, ook de mindere goden zien we graag
meedoen.
De kantine is vanaf 19.30 uur open voor deelnemers en
publiek.
Het toernooi start om 20.00 uur.
Groeten Dave
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TERUGBLIK EERSTE VELDHELFT
Tijdens de eerste veldhelft hebben we aantal kampioenschappen mogen vieren, zijn er hele
leuke wedstrijden gespeeld, hebben de kinderen veel plezier gehad en zijn ze weer beter
geworden.
Onze A1 staat na 8 wedstrijden bovenaan en heeft nog geen wedstrijd verloren. Naast dat ze
alle wedstrijden hebben gewonnen, hebben ze ook een indrukkend doelsaldo van +103. Na de
zaal gaan zij weer verder met de strijd om het kampioenschap in de tweede klasse. De ploeg
van Glenn en Chris is ook nog in de race voor de beker. Daarin staan zij in de halve finale, een
hele knappe prestatie.
Ook de C1 heeft hele leuke dingen laten zien. Aangevuld met een aantal kinderen uit de D1 en
D2, die wij erg dankbaar zijn, hebben ze veel spelplezier laten zien. Aan de hand van hun
fanatieke coaches laten zij zien dat ze elke week weer beter worden.
De D1 heeft geen enkele wedstrijd verloren en is daardoor kampioen geworden. Naast dat zij
aanvallend heel sterk zijn gebleken, zijn ze ook verdedigend heel goed. Zeven
tegendoelpunten in zes wedstrijden is enorm knap. Zij hadden te maken met wisselende
samenstellingen, wat dit nog knapper maakt. Ook met de sfeer in dit team zit het helemaal
goed!
De D2 heeft een enorme groei laten zien dit seizoen. Met vijf punten zijn zij mooi in de
middenmoot geëindigd. Zij hebben het veld afgesloten met een mooie 6-1 overwinning op
Ventura Sport.
Zowel de E1 en de E2 zijn kampioen geworden dit veldseizoen. In deze twee teams zitten een
aantal nieuwe kinderen die in hun eerste korfbalseizoen gelijk een kampioenschap mochten
vieren. Elke training trainen deze twee ploegen samen en de kinderen hebben het geweldig
naar hun zin.
De kinderen van de F1 hebben hun korfbalcarrière op een geweldige manier gestart, net als
hun beginnende coaches Colin en Tycho, die het echt superleuk doen. Na hun eerste zes
wedstrijden zijn ze al kampioen geworden. Ze worden elke training beter en het plezier spat
ervan af.
De jeugdcommissie

BANDJESAVOND BIJ MOVADO
Op zaterdag 19 november organiseert Amateurmuziekgroep Merwedestraat weer een
bandjesavond in onze kantine.
Songs uit de jaren 70, 80, 90 en nog later zullen door de verschillende bandjes ten gehore
worden gebracht, waarbij enthousiasme en plezier voorop staan.
De kosten voor deze avond zijn slechts Euro 3,- per persoon. Op de avond zelf kan er betaald
worden.
Om 19.00 uur gaat de kantine open en rond 19.30 uur zullen de eerste klanken gaan klinken.
De muzikanten kijken er weer naar uit en we hopen er een gezellige avond van te maken.
Tot dan!

PARKEREN
Het parkeeraanbod op de Patersweg en omgeving is de laatste tijd weinig in verband met de
aanleg van nieuwe bestratingen en de geparkeerde werkvoertuigen van de aannemers.
Daarom adviseren wij om, als er geen directe plek is, bij de Koloriet te parkeren.
Parkeren op de binnenterreinen van de woningen aan de overkant van de Patersweg is niet
toegestaan, dat zijn prive-terreinen en is ook met borden aangegeven.
Ook het parkeren op ons sportterrein is niet toegestaan, tenzij er sprake is van een
gehandicapten-ontheffing.
Bestuur
__________________________________________________________________
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SINTERKLAAS

Over een paar weken is het zover. Sinterklaas is dan weer in ons land en hij heeft al laten
weten dat hij bij Movado langs zal komen. Uiteraard komt hij met een aantal pieten. Dus het
oefenen met sinterklaasliedjes kan beginnen.
Wanneer
: Donderdag 24 november
Hoelaat
: Tussen 17.00 en 19.00 uur.
Waar
: Movado kantine.
Voor wie
: Alle smurfen, kinderen van de F1, E1 en de E2.
Wel is het nodig om je op tijd op te geven zodat Sinterklaas weet hoeveel cadeautjes er op de
boot mee moeten.
Opgeven kan via ac@scmovado.nl
Dus papa's en mama's geef de kids snel op.

JEU DE BOULES

Op zondag 20 november staat er voor de Jeu de Boules groep een etentje gepland.
Dit wordt gehouden bij BIJONS…. In Lage Zwaluwe.
Ter informatie even het volgende.
Afgesproken is om gezamenlijk naar Lage Zwaluwe te gaan en te vertrekken vanaf de
Parkeerplaats bij de Koloriet aan de Mathijs Marisstraat.
De vertrektijd is om 13.30 uur maar wij willen jullie vriendelijk vragen om daar om 13.25 uur
aanwezig te zijn.
Als iemand toch niet kan deelnemen aan dit etentje laat dit dan even weten aan Lenie Blom.
Telefoonnummer 06 41800814.
Jeu de Boules commissie
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GROTE CLUBACTIE

De 400 loten van de Grote Clubactie zijn uitgezet onder de leden en enkele ouders en
kinderen.
Inmiddels zijn er 224 loten verkocht en afgerekend. Verzoek aan alle verkopers om het geld
voor 1 december aan mij af te geven. Je mag het geld ook zelf overmaken naar de
bankrekening van SC Movado, onder vermelding van Grote Clubactie.
Banknummer is NL54ABNA 0442970749.
Mocht je nog loten overhouden (maar liever niet natuurlijk), geef ze dan aan mij terug, want
er zijn nog mensen die loten willen hebben of verkopen.
In ieder geval iedereen bedankt voor de medewerking!
Groeten Daaf

BEDANKT!

Wij willen Movado bedanken voor de leuke romper
en cadeaubon die we hebben gehad na de geboorte
van Dez.
Groetjes Kelley, Jayci en Dez

BARDIENST SEIZOEN 2022-2023 COÖRDINATOR DAAF BOSUA 06-38404261
Zaterdag 12 november (Dartavond)
19.30 – eind
Els Gudde – Danielle vd Stelt
Zaterdag 19 november (Bandjesavond)
19.00 – eind
nog te regelen
Donderdag 24 november (Sinterklaasfeest)
17.00 – 19.00
door AC te regelen
Zaterdag 17 december
20.30 – einde door AC te regelen
Woensdag 28 december
Middag
door AC te regelen
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
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AGENDA 2022
Maand

Dag

Dagnr

Nov

Wo

09

Wo

16

19:30u

Vergadering AC

Wo

16

19:45u

Vergadering Bestuur

Za

12

Za

12

Za

19

Za

19

19:00u

Do

24

17:00-19:00u

Za

26

Wo

30

Wo

07

Do

15

Za

17

20:30u

Kerstfeest

Ma

19

19:00u

Vergadering Kampcommissie

Dec

Tijd

Activiteit
Netwerk, legen afvalcontainer

Oefenwedstrijden jeugd en selectie
20:00u

Dartavond
Oefenwedstrijden jeugd en selectie
Muziekbandjes avond
Sinterklaasfeest
Start zaalcompetitie 2022-2023

20:00u

Regiovergadering bij ??
Netwerk, legen afvalcontainer
DordtSport Kerstontbijt Sportboulevardochtend

Di

20

Wo

28

Middag

Netwerk, legen papiercontainer

Za

31

Hele dag

24 dec t/m 8 jan

Kerstfeest jeugd
Oliebollen bakken
Kerstvakantie regio midden

AGENDA 2023
Maand
Feb

Dag

Dagnr

Za

11

Tijd

Kindercarnaval

25 feb t/m 5 mrt
Apr

Mei

Jun

Activiteit

Voorjaarsvakantie midden

Zo

02

Einde zaalcompetitie 2022-2023

Za

15

Finale Korfbal League Ahoy

Wo

19

Vr

21

Koningsspelen

Za

22

Start deel 2 veldcompetitie 2022-2023

Za

29

20:00u

20:30u

17 t/m 21 mei

Bekerwedstrijd halve finale Movado A1 tegen ??

Cocktail avond
Kamp bij “Ons Thuis” in Ommel

Wo

31

Zo

18

13:00-17:00u

Schoolkorfbal voorronden bij Dordtse clubs
Einde veldcompetitie 2022-2023

MEMOVADO

WEBSITE

Maand

Dag

Dagnr

Nr

Medewerker

Beheerder

Nov

Ma

07

12

Sandra

Ale

Ma

14

13

Peter

Arantxa

Ma

21

14

Daniëlle

Ale

Ma

28

15

Piet

Arantxa

VERJAARDAGEN 7 T/M 13 NOV 2022)
Maand

Dag

Dagnr

Jarige

Nov

Ma

07

Janny Kandel

Do

10

Daniëlle de Jong

Vr

11

Esther Ebbers-Dans, Hen Monster
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NOTULEN VAN DE JAV VAN 1-11-22
Opening
Fred doet eerst een voorwoord over zijn ervaringen als voorzitter vanaf januari 2022 en opent
dan de vergadering met zijn verzoek meer initiatief te nemen wanneer iemand plannen heeft
of graag wil helpen. “Wacht niet tot je gevraagd wordt.”
Verder hoopt Fred op een interactieve vergadering.
Mededelingen
Daaf meldt dat er 52 leden aanwezig zijn. 15 leden hebben een machtiging van een ander lid,
er kunnen dus totaal 67 stemmen uitgebracht worden. Dit aantal is ruim voldoende om de
vergadering geldig te verklaren.
Er hebben 29 leden afgezegd.
Notulen van 4-11-2021
Deze worden goedgekeurd.
Verslag secretaris
Bij de getrouwden is vergeten Ad Vos en Ingrid Faasse te vermelden, waarvoor excuses.
Ale is bezig met het vernieuwen van de website, was ook nodig. Wie wil helpen de website
daarna up-to-date te houden? Misschien is het een goed idee een Mediacommissie op te
richten om Instagram, Facebook en de website samen bij te houden.
Jaarverslag commissies
Fred loopt alle commissies even door, met hier en daar wat opmerkingen.
Corona commissie is niet meer nodig.
Veel commissies hebben jonge aanvullingen gekregen, zoals het bestuur zelf, de
sponsorcommissie en de jeugdcommissie. Fred wil graag een extra groot applaus voor die
laatste, die bijzonder veel moeite heeft gehad met het compleet maken van alles teams. Bjorn
licht toe hoeveel moeite en energie vooral verloren is gegaan aan gesprekken met ouders ipv
deze tijd voor de kinderen te kunnen gebruiken.
Kampioenschappen behaald. Clinics uitgevoerd. G-korfbal behaalt veel prijzen en trekt veel
leden aan.
Ledenwerving is heel actief: flyeren, schoolbezoeken, activiteit op het terrein. Nieuw
commissielid is Sam Eichhorn.
Schoonmaak door teams is weer zoals voorheen. Schoonmaak commissie is onder leiding van
Marina Fortino.
Kleding- en sponsorcommissie zijn bezig met nieuwe sponsors, maar lopen tegen
vertraging van levering van de kleding aan. A1 en C1 lopen al wel met nieuwe shirts.
Redactiecommissie geen bijzonderheden.
Activiteitencommissie blijft heel actief en doet het goed.
Opleidingscommissie (Daaf) ontvangt graag bericht van enthousiaste vrijwilligers.
Jeu de Boules, Bridge, Klaverjassen: geen bijzonderheden.
Jaarverslag penningmeester
Weer een bijzonder jaar: door corona weer een tijd dicht. Hopelijk kosten besparen en ook
inkomsten behouden. Veel acties met lekker eten op dagen met thuiswedstrijden hielpen veel.
Bewust gekozen om het kampgeld gelijk te houden, ondanks het duurder worden van het
kamphuis. Het was een investering die het bestuur graag doet. Ledenwerving is een nieuwe
commissie, dus is nog niet begroot.
Erik Hoffmann: bedrag voor kamp is fors. Kunnen we dan meer kosten verwachten bij het
volgende kamp? Daaf legt uit dat we wel wat uitgaves hadden in de tussentijd, zoals 2
activiteiten voor de kinderen. Volgende kamp zal niet ineens bijzonder veel duurder worden.
Nabiel Lagzimi: Wat is InBev, waar we nu dan geen geld van hebben gekregen?
Simone: Als we per jaar genoeg bier in fusten bestellen bij Inbev (via Elsco) krijgen we daar
een bonus voor. We hebben daarentegen ook een regeling bij Elsco. Simone zegt dat
uitgezocht wordt waarom we geen bonus hebben ontvangen.
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Kascontrolecommissie
Deze bestaat uit Ruud vd Stelt, Piet van Lonkhuizen en Freek Oosting.
Freek is aftredend en wordt reserve.
Reserve Kees Leeuwestein treedt nu toe tot de commissie.
De commissie heeft de penningmeester decharge verleend na goedkeuring van de kasstukken.
Jubilarissen
De 13 jubilarissen van 2022 zullen op een nader te bepalen datum gehuldigd worden,
waarschijnlijk begin 2023.
Dit gaat dan in combinatie met de 12 jubilarissen van 2023.
Intermezzo
Het bestuur stelt voor om Claudia Beuk te benoemen tot Lid van Verdienste. De
ledenvergadering stemt in met een welgemeend applaus.
Vragen aan bestuur en commissies
Erik Hoffmann: Zijn er al stappen gezet voor bezuinigingen qua geld en energie?
Fred: Eerste onderdelen zijn al bedacht en worden al besproken; koelkasten uit tijdens het
zaalseizoen, veldverlichting is niet van ons, moet de kantine open voor een kleine groep/kleine
activiteit? Patrick Eichhorn heeft eerder onderzoek gedaan en daar worden onderdelen van
uitgewerkt, zoals hoe rendabel het is om aan zonnepanelen te beginnen.
Sharon Vink: Als we niet zeker weten hoelang we mogen blijven, hoeveel nut hebben
zonnepanelen dan voor ons?
Fred: Precies dat: geen idee. De gemeente geeft ons geen zekerheid, dus vandaar dat dat nog
een vraag is.
Nabiel Lagzimi: 30 april 2023 bestaan we 100 jaar (ODO oprichting). Willen we daar iets mee
doen?
Fred: Ons idee is dat we ons houden aan het moment dat we Movado werden, dus 25 jaar
bestaan in 2026. Als ‘de club’ wil dat we daar wel wat mee doen, dan gaan we dat zeker doen!
Nabiel Lagzimi: Wim vd Broek is helaas niet meer bij ons, maar hij was wel heel groot en
belangrijk. Andere clubs geven nog wel eens onderdelen van de club een naam. Kunnen we
iets bij de bar vernoemen naar Wim? Luid applaus!
Verkiezing bestuur
De 7 bestuursleden worden allen herkozen.
Contributie en shirtfonds
Het voorstel wordt aangenomen en gaat in per 1-12-2022.
Begroting 2022-2023
Negatief eindresultaat: vaste energiecontract loopt/liep af. Vanaf 1-1-23 krijgen we een nieuw
contract bij Sportstroom, met hulp van Erik. Daarin zit een vast tarief verwerkt.
Patrick Eichhorn: is energiecontract gebaseerd op het normale verbruik? Ja.
Verwarmingen moeten eerder of helemaal uit. Activiteiten zullen gecombineerd kunnen worden
(bijvoorbeeld klaverjassen en bridge).
Joyce Dekker: waarom zijn de competitiekosten zoveel hoger dan vorig jaar? Vorig jaar zijn er
in verband met corona veel minder wedstrijden gespeeld.
Sharon Vink: zal de gemeente de kosten voor de zalen nog verhogen in verband met de hoge
energiekosten? We verwachten van niet, omdat het vaste tarieven zijn en het contract loopt
tot eind maart 2023.
Vragenronde
Bjorn vd Broek: Daaf weet heel veel dingen van heel veel zaken, die hebben we echt heel hard
nodig. Ik denk dat het verstandig is zo veel mogelijk van zijn kennis door te geven aan
meerdere mensen, mocht hij ooit niet meer al die dingen kunnen doen.
Fred: Wanneer een taak of iets dergelijks zou blijven liggen, dan zegt Daaf heel graag dat hij
dat wel oppakt. We zijn bezig om hem steeds meer aan te leren om niet alles te moeten doen
of te willen doen. Dat vindt hij heel moeilijk, maar we zijn er mee bezig. Maar het liefst hebben
we 30 Daaf’s natuurlijk. Luid applaus!
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Sharon Vink: Ik vind dat wij van de selectie wel meer met initiatieven mee mogen doen, zowel
voor de kinderen als bij volwassen activiteiten. Misschien helpen tijdens een avond van de club
van 50, of het begeleiden van kinderen bij sportdagen of iets dergelijks.
Fred: Goed initiatief!
Fred: Ik wil graag aankaarten hoe wij met ons materiaal omgaan. Ballen liggen overal: achter
de kantine, in de brandnetels en zelfs op het dak! Hoe gaan we daar samen iets aan doen?
Romi Vink herkent dit volledig: altijd blikjes, flesjes en halve tosti’s in dug-outs, zowel thuis als
bij uitwedstrijden.
Meerderen: Moeten we prullenbakken plaatsen in/rond de dug-out? Liever niet, maar is het
nodig? Moeten wij elkaar meer aanspreken op dit gedrag? Op het moment dat de wedstrijd
klaar is?
Yvonne Leeuwestein: We hebben zo’n mooi bord bij het binnenkomen van het terrein. Zullen
wij ons daar ook eens wat meer aan gaan houden?
Iedereen is het eens, maar het is een lastig punt. Korfbal is ook emotie en we zijn allemaal
supporter van onze club. Dat neemt niet weg we wel eens te ver gaan. Let op jezelf en
misschien soms ook op een ander. Probeer het met elkaar te bespreken als het kan.
Sluiting
Extra applaus voor de commissies, voor het bestuur en voor de voorzitter!
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