Welkom bij Apollo
Een sport voor de hele familie.
Een vereniging voor de hele familie.
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Over KV Apollo
Apollo is de korfbalvereniging van Heerhugowaard.
In 2019 bestond KV Apollo 50 jaar. De vereniging heeft rond de 200 leden.
Dit seizoen (2021-2022) hebben we de volgende teams:
•
•
•
•
•
•

4 senioren teams
2 junioren A team
1 aspiranten B teams
2 aspiranten C teams
1 pupillen D teams
2 pupillen E teams

Naast deze teams bestaat de vereniging uit een grote recreantengroep,
niet spelende leden, vrijwilligers en de aller kleinsten “de Kangoeroes”.
Met dit boekje informeren we u graag over de praktische zaken binnen KV
Apollo en wat van u, als ouder/verzorger of spelend lid, wordt verwacht.
Sinds november 2017 heeft KV Apollo een eigen kunstgrasveld.
Een kunstgrasveld vraagt om bepaalde verzorging, daarom enkele
omgangsregels:
•
•
•

Op het veld is publiek niet toegestaan, ook niet in de dug-outs.
Op het veld is eten en drinken niet toegestaan met uitzondering van
water.
Op het veld zijn stoelen uit de kantine niet toestaan.
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TechnischeCommissie(TC)
De Technische Commissie, oftewel Technische Zaken, heeft als taak het
coördineren en begeleiden van de technisch zaken binnen KV Apollo.
In het kort zijn de volgende taken en bevoegdheden door het bestuur aan
de TC gedelegeerd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het opstellen, bewaken, actualiseren, uitvoeren en evalueren van het
technisch beleid.
Het aanstellen, begeleiden en ondersteunen van trainers en coaches
voor (jeugd)teams.
Het samenstellen van teams, in overleg met trainers/coaches. Met
uitzondering van de selectie.
Het opstellen van het trainingsschema voor veld- en zaalseizoen.
Het indelen van trainingstijden voor veld- en zaalseizoen.
Het verzorgen van opleidingen en clinics voor trainers/coaches.
Het voor ouders fungeren als aanspreekpunt over korfbal technische
zaken.
Het plannen en houden van evaluatiegesprekken met trainers en
coaches gedurende het seizoen.

Het onderhouden van contact met de korfbalbond (KNKV).
Om bovengenoemde taken uit te kunnen voeren, bestaat de TC uit de
volgende vrijwilligers:
•
•
•
•
•

Koen Montijn (voorzitter en algemeen)
Kai-Fung Siu (algemeen)
Fred Vermue (trainingscoördinator jeugd)
Marcel Bockweg (trainingscoördinator jeugd)
Mark Lueks (trainingscoördinator jeugd)

De TC gebruikt regelmatig de website om benodigde informatie kenbaar
te maken.
Voor vragen over technische zaken kunt u de bovenstaande personen
benaderen. Tevens is de TC bereikbaar via tzcommunicatie@outlook.com.
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Wedstrijd Zaken (WZ)
Wedstrijd Zaken (WZ) heeft als taken te zorgen voor dat elke week een
wedstrijd kan worden gespeeld, een compleet team in het veld staat, bij
thuiswedstrijden een scheidsrechter aanwezig is en dat chauffeurs zijn
ingedeeld om te rijden naar de uitwedstrijden.
Aan het begin van elk seizoen ontvangt u een rijschema, waarop per
wedstrijd staat vermeld wie rijden. Tevens staat op de website een
overzicht per drie weken van de te spelen wedstrijden met scheidsrechter
en chauffeurs.
Vanuit de KNKV krijgen we aan het begin van het veldseizoen-voorjaar,
begin zaalseizoen en begin veldseizoen-najaar een overzicht van de
wedstrijden. Dit overzicht wordt gepubliceerd op de website. Tevens zijn
de wedstrijden te vinden in de KNKV wedstrijdzaken app, zie volgend
hoofdstuk. Op deze manier is vroegtijdig inzichtelijk wanneer een
wedstrijd plaatsvindt, waardoor deze in de agenda kan worden genoteerd.
Als u op ingedeelde datum bent verhinderd te rijden, zult u onderling
moeten ruilen. Deze wijziging dient te worden doorgegeven aan de coach.
Indien u of uw kind is verhinderd voor een wedstrijd dient u dit te melden
bij de wedstrijdsecretaris, uiterlijk woensdagavond 20:00 uur vóór de
wedstrijddag. Een bericht van verhindering dient mede aan de coach en
trainer te worden doorgegeven, zodat hij/zij, indien nodig, invallers kan
benaderen.
Een bericht van verhindering wordt in een zo vroeg stadium gewaardeerd.
We benadrukken om niet zomaar af te zeggen; korfbal is een teamsport!
Indien een team niet compleet is en invallers niet kunnen worden
geregeld, zal de wedstrijd worden verplaatst. Hiervoor zijn zogenaamde
inhaalweekenden ingeruimd, vaak aan het einde van het seizoen.
Voor de najaarscompetitie veld zal dit eind oktober zijn, voor de
zaalcompetitie zal dit eind maart zijn en voor de voorjaarscompetitie veld
zal dit begin juni zijn.
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Het kan tevens voorkomen dat een wedstrijd wordt verplaatst naar een
doordeweekse avond, dit zal voornamelijk op een trainingsavond zijn.
Uiteraard hopen wij dat bovenstaande over afmelden en verplaatsen zo
min mogelijk nodig is en dat iedereen met plezier korfbalt..
WZ regelt ook de zaaldiensten tijdens het zaalseizoen dat loopt van begin
november tot eind maart.
Vanaf de C-aspiranten worden spelende leden een aantal keer ingedeeld
om zaaldienst te draaien als zaalcommissaris en zaalassistent (jeugd). Een
overzicht van de zaaldiensten verschijnt eind oktober op de website. Als u
bent verhinderd, dient u met iemand te ruilen.
WZ bestaat uit de volgende vrijwilligers:
•
•
•
•
•

Jozien Montijn (voorzitter en wedstrijdsecretaris senioren/junioren)
Caroline Wildenburg (wedstrijdsecretaris aspiranten/pupillen)
Jannes Zuidema (scheidsrechtercoördinator)
Lígia Berkhout (rijschema’s en zaalhuur)
Saskia Zonneveld (zaaldiensten en zaalhuur)

Contactgegevens van deze personen kunt u vinden op de website.
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KNKV wedstrijden app
Vanuit de KNKV is een app ontwikkeld waarin informatie te vinden is
over uw (kind zijn/haar) team, wedstrijddetails, uitslagen, ook die van
tegenstanders en de poulestand.
Hier kunt u mede andere teams/clubs volgen door ze als favoriet in te
stellen.
Het downloaden van de KNKV wedstrijdzaken app is mogelijk voor
Android of iOS:
•

Spelende leden worden gekoppeld aan een team.
Van uw team krijgt u de informatie via de app. Als u voor de eerste
keer aan de slag gaat met de app van de KNKV is het nodig dat u uzelf
registreert. Om uzelf te kunnen koppelen aan uw gegevens moet u het
e-mailadres gebruiken dat bij KV Apollo is opgegeven.
Na registratie ontvangt u op het opgegeven mailadres een e-mail met
daarin een activatielink. De keuze van het wachtwoord is vrij.
Nadat registratie en activatie hebben plaatsgevonden kunt u inloggen
in de app. Vul het e-mailadres en het wachtwoord in en klik op
inloggen. U bent nu ingelogd. Alles over uw team is nu zichtbaar.

•

Wilt u als ouder/verzorger, opa of oma bijvoorbeeld het programma
van uw (klein)kinderen volgen?
Registreer uzelf dan met uw mailadres en een wachtwoord. Dit
mailadres hoeft niet bekend te zijn bij KV Apollo. U ontvangt
vervolgens een e-mail op het opgegeven mailadres. Zodra u uw
registratie geactiveerd heeft, kunt u inloggen in de app.

Er kan op een mailadres slechts één account worden aangemaakt.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij een commissielid WZ.
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Kantine Commissie (KC)
KV Apollo heeft een eigen kantine die draaiend moet worden gehouden,
waarbij wij uw hulp als ouder/spelend lid hard nodig hebben.
Aan het begin van het veldseizoen wordt een schema gemaakt waarbij
elke ouder/verzorger/lid vanaf 18 jaar wordt ingedeeld om kantinedienst
te draaien.
U wordt ingedeeld met een ervaren persoon.
Het schema komt aan het begin van het seizoen op de website te staan en
voor ouders staat het ook vermeld in het rijschema.
Met het indelen van kantinediensten wordt rekening gehouden met dat
u een halve wedstrijd van uw kind kunt kijken. Seniorenleden worden
voornamelijk op zaterdag ingedeeld voorafgaand of na hun eigen
wedstrijd.
De kantine en kleedkamers worden elke week schoongemaakt op
maandagavond. Dit wordt gedaan door een vaste groep vrijwilligers, elke
week aangevuld met hulp van een junioren- of seniorenteam.
Ook dit schema is aan het begin van het seizoen te vinden op de website.
De Kantine Commissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:
•
•
•
•
•
•

Maico Snijder (voorzitter)
Judith Nieman
Marita Cramer
Petra de Groot
Anneloes Dreumer
Andre Koops

Als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger voor de vaste schoonmaakploeg of
kantinedienst richt u zich tot secretaris, secretaris@kvapollo.nl
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Clubtenue KV Apollo
Elk lid van Apollo ontvangt aan het begin van het korfbalseizoen een
wedstrijdshirt van de vereniging. Voor de bekostiging hiervan is het
kledingfonds in het leven geroepen. Dit omdat KV Apollo de teams in
uniforme kleding voor de dag wil laten komen en zo de kosten voor
alle leden laag blijven. Voor alle spelende leden (Senioren, Junioren,
Aspiranten, Pupillen en Recreanten) geldt een bijdrage van € 2,50 voor
het kledingfonds bovenop de contributie. Het is verplicht om zelf een
wedstrijdbroekje of wedstrijdrokje aan te schaffen.
De shirtjes worden aan het begin van het seizoen uitgedeeld aan de
teams. Het is de bedoeling dat leden of ouders van het team, bij toerbeurt,
de shirtjestas mee naar huis nemen om de shirtjes te wassen.
Teams die worden gesponsord en spelen in wedstrijd of teamkleding
welke beschikbaar wordt gesteld door een sponsor. Hiervan zijn
de voorwaarde en gebruiksreglement beschreven in het document
‘regelement sponsorkleding’.
Wedstrijdkleding en teamkleding kan worden gesponsord. Mocht u hierin
interesse hebben of u heeft hierover vragen, neem dan contact op met
ps@kvapollo.nl .
Het wedstrijdbroekje, wedstrijdrokje of kleding uit de kledinglijn van
Apollo (trainingspak, trainingsshirt, sportsokken (blauw), lange kousen
(blauw) en sporttas) is op de website te bestellen. Alle artikelen worden
voorzien van het club logo. (https://apollo.gratisclubshop.nl/ )
De gehele kledinglijn kan je bekijken en passen bij onze leverancier SMP
Sportcare te Heerhugowaard. Bezoekersadres: Zeppelinstraat 4, 1704 SH
Heerhugowaard.
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Vertrouwenscontactpersoon
Vertrouwenscontactspersoon (VCP) en Verklaring omtrent gedrag (VOG).
KV Apollo streeft ernaar al haar leden een veilige en vertrouwde omgeving
te bieden om te sporten, te exploreren en te ontspannen. Om dit doel na
te streven, heeft KV Apollo Vertrouwenscontactpersonen in haar midden
en een aannamebeleid voor begeleiders opgesteld.
Vertrouwenscontactpersonen(VCP).
•

Een VCP is binnen KV Apollo het eerste aanspreekpunt voor iedereen
die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst
gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar
voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele
intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil.

Aannamebeleid voor begeleiders en VOG.
•

De volgende stappen worden gevolgd: Een kennismakingsgesprek
laat zien dat KV Apollo de inzet van begeleiders serieus neemt. In het
gesprek wordt gevraagd naar de motivatie om met kinderen te willen
werken, naar werkervaring en referenties bij vorige organisaties.
Begeleiders worden gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te
ondertekenen.
Een VOG is een verklaring waarbij het ministerie van Justitie
controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die
een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt
aangevraagd. Begeleiders worden gevraagd de gedragsregels te
ondertekenen om zo kennis te nemen van deze regels en zich hier
contractueel aan te verbinden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen de VCP’s worden
(her)benoemd.
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De benodigde informatie over VCP/VOG zal op de website worden gezet
cq. aangepast. U kunt hieromtrent tevens bij de secretaris van Apollo
terecht via secretaris@kvapollo.nl.

Adressenentelefoonnummers
•

Adres veld: Sportcomplex De Vork | De Vork 8 | 1704 BX
Heerhugowaard

•

Adres zaal: Sporthal Deimos | Deimoslaan 13 | 1702 CK
Heerhugowaard

•

Postadres: Postbus 358 | 1700 AJ Heerhugowaard

•

E-mailadres: secretaris@kvapollo.nl

•

Website: www.kvapollo.nl

•

Telefoon: Kantine 072 - 571 25 32 (tijdens trainingen en
thuiswedstrijden veldseizoen)

•

Deimoshal 072 - 571 91 39 (tijdens thuiswedstrijden zaalseizoen)
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