WELKOM BIJ s.k.v. NEXUS

INFORMATIEBOEKJE + AANMELDINGSFORMULIER
(2017/2018)

HOE HET BEGON
De Schiedamse KorfbalVereniging NEXUS (Latijn voor
verbinding) is het resultaat van een fusie tussen s.s.c. Harga
en c.k.v. ODI. Tot deze fusie is besloten om de sportieve
aspiraties als dé Schiedamse korfbalvereniging te
verwezenlijken.
In 2013 werd een voorschot genomen op deze fusie door een
intensieve samenwerking tussen de twee verenigingen. In dit
overgangsjaar werden alle thuiswedstrijden op het complex
van s.s.c. Harga (Harga had een groter complex en tevens
kunstgras) gehouden.
Deze samenwerking leidde ook tot een tijdelijke naamsverandering naar HargaODI.
In 2014 is de fusie officieel afgerond en vanaf 1 juli 2014 gaat de vereniging als skv NEXUS
door het leven.

WAT IS KORFBAL?
Korfbal is de enige ''gemengde'' teamsport. Daarmee wordt bedoeld dat een team bestaat uit
zowel meisjes als jongens, dames als heren. Dat het een gemengde sport is, is reuze gezellig
in de vereniging!
Korfbal kun je bijna het gehele jaar door spelen. In de maanden september t/m oktober spelen
we op het veld (1e helft veldcompetitie), daarna gaan we de zaal in tot ongeveer half maart
(hele zaalcompetitie). Vervolgens spelen we weer op het veld de 2e helft veldcompetitie tot
ongeveer eind mei.
Hoe wordt er gespeeld? Een team bestaat uit 8 spelers, opgesplitst in 4 meisjes/jongens, 4
dames/heren. E- en F-pupillen spelen soms met 4 spelers.
De allerkleinsten worden de Kangoeroetjes genoemd, deze leren de basisvaardigheden van
het korfbal door middel van balspellen. Deze groep speelt nog niet in wedstrijdverband.
Wanneer wordt er gespeeld? Alle wedstrijden voor de senioren, junioren, aspiranten en
pupillen worden op zaterdag gespeeld.
Korfbal is een internationale sport. Korfbal wordt ook buiten Nederland gespeeld. Vooral
België is een sterk korfballand. Landen waar ze ook korfbal spelen zijn o.a.: Spanje, Frankrijk,
Duitsland, Engeland, Luxemburg, Zuid- en Noord Amerika.
Korfbal is geen ruwe sport. De nadruk bij korfbal ligt op snelheid, behendigheid en slimheid en
dus niet op kracht en bruut geweld.
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ONS TENUE
Tijdens het spelen van een competitiewedstrijd is iedereen verplicht
het korfbaltenue te dragen.
Dit tenue bestaat uit een rood/zwart shirt met witte accenten, een
zwarte rok/broek en zwarte sokken. Op een normaal grasveld wordt
gespeeld met voetbalschoenen, op een kunstgrasveld met
voetbalschoenen of schoenen met kleine noppen. In de zaal zijn
zaalschoenen verplicht.
Wat betreft de aanschaf van het speeltenue (trainingspak, speelshirt, rokje/broekje) kan
contact opgenomen worden met Kim Majoor van Technische zaken (TZ) via tz@skvnexus.nl.
TOEKOMST
Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen, maar wel kunnen wij onze verwachtingen en
hoop uitspreken.
Het accent ligt bij de jeugd, momenteel heeft skv Nexus veel jeugdleden en het is belangrijk
voor hen een goed technisch beleid uit te stippelen en zodoende de vereniging hogerop te
brengen. Een goede opbouw vanaf de allerkleinsten is heel belangrijk; zij zijn bepalend voor
de toekomst van skv Nexus
Meer informatie bij één van de Bestuur- of Commissieleden.
LIDMAATSCHAP VAN skv Nexus BETEKENT:
je houden aan normen en waarden
tonen van respect tegenover leider, trainer en
scheidsrechter
tonen van respect tegenover tegenstander en
medespeler
Van ouders verwachten wij respect, betrokkenheid en
medewerking.

DE CONTRIBUTIE
De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd.
De contributie moet betaald worden per kwartaal d.m.v. automatische incasso. Het
aanmeldings- en machtigingsformulier is verderop in dit document terug te vinden.

Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden
aan het einde van het verenigingsjaar met een
opzegtermijn van 2 maanden, dus vóór 31 mei.
Indien het lidmaatschap midden in het jaar
beëindigd wordt, moet toch tot het einde van het
verenigingsjaar betaald worden. Dit omdat wij aan
het K.N.K.V. (Koninklijk Nederlands Korfbal
Verbond) tot het eind van het seizoen per lid
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bondsgeld moeten afdragen.
De hoogte van de contributie staat op het aanmeldingsformulier (kan per jaar gewijzigd
worden).

BESTUUR EN COMMISSIES
De namen en samenstelling van het Bestuur en Commissies vind je in het clubblad.
Naast het Bestuur zijn diverse Commissies actief. Eén van de belangrijkste Commissies is
Technische Zaken (TZ). Zij stelt de teams samen van de senioren tot aan de allerkleinsten. Heb
je vragen over de opstelling van teams dan is TZ de aangewezen Commissie.

WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Ook heel belangrijk is het Wedstrijdsecretariaat. We gaan er van uit dat als je je opgegeven
hebt als lid je ook je wedstrijden speelt. Mocht je toch eens niet kunnen meedoen dan moet
je, het liefst zo spoedig mogelijk, bij het wedstrijdsecretariaat afschrijven. Niet afschrijven kan
betekenen dat je team incompleet speelt.
Informeren of een wedstrijd doorgaat (bijvoorbeeld als je op het veld moet spelen en het is
slecht weer) doen de senioren en junioren bij hun aanvoerder of het Wedstrijdsecretariaat.
De welpen, pupillen en aspiranten doen dit bij hun leider of het Wedstrijdsecretariaat. De
telefoonnummers van de Wedstrijdsecretariaten vind je voorin in het clubblad.
CLUBBLAD
Normaal gesproken komt tijdens de wedstrijdperiode
iedere 2 weken een clubblad uit. Hierin staan vermeld de
wedstrijden die gespeeld moeten worden, de
nevenactiviteiten en andere wetenswaardigheden.
Kopij kan worden ingeleverd bij de Redactie.
Standaard wordt het clubblad per e-mail aan je
opgestuurd. In bijzondere gevallen kun je op verzoek ook
een geprint exemplaar ontvangen.
Adverteren in het clubblad is mogelijk.
Informatie hierover bij het Secretariaat.

WAT GEBEURT ER ALLEMAAL BINNEN ONZE VERENIGING
Naast het trainen en spelen van wedstrijden worden er diverse andere activiteiten
georganiseerd in en rond ons clubgebouw. Alle leden en niet-leden zijn welkom. Voorbeelden
van georganiseerde activiteiten zijn:
Voor de jeugd:
disco
bingo
Sinterklaas
puzzeltocht
3

zomerkamp
playbackshow
Voor de senioren en ouders:
klaverjascompetitie
jeu de boulescompetitie
tennissen
TRAINING
In de periode dat de wedstrijden buiten worden gespeeld, trainen we ook buiten. Tijdens de
zaalcompetitie is de training binnen in sporthal of gymzaal.
De trainingstijden en het aantal trainingen per week zijn afhankelijk van het team waarin je
speelt. Als regel is tijdens de veldcompetitie onze trainingsavond op dinsdag
(verenigingsavond).
Voordat je lid wordt mag je altijd 3 x gratis meetrainen om te kijken of je korfbal een leuke
sport vindt. Een keertje komen kijken mag natuurlijk ook.

4

Aanmeldingsformulier en Doorlopende Machtiging Contributie skv Nexus
Zie je korfbal wel zitten? Meld je dan snel aan bij
SKV NEXUS
Om lid te worden moet je dit formulier invullen (of laten invullen door één van je ouders
/verzorgers) en inleveren bij het secretariaat. Een pasfoto mail je naar secretaris@skvnexus.nl
De contributie voor het seizoen 2017/2018 (1 juli 2017 t/m 30 juni 2018) bedraagt:
KangoeroeKlup
(geen competitie)
€ 5,75 per kwartaal
O
Welpen
5 tot 7 jaar *
€ 25,50 per kwartaal
O
€ 30,50 per kwartaal
O
Pupillen
7 tot 11 jaar *
Aspiranten
11 tot 15 jaar *
€ 30,50 per kwartaal
O
Junioren
15 tot 18 jaar *
€ 41,75 per kwartaal
O
Senioren
18 jaar en ouder *
€ 55,50 per kwartaal
O
Niet-spelende leden
€ 16,75 per kwartaal
O
KanGoeroes
€ 16,75 per kwartaal
O
Buitenleden
€ 6,25 per kwartaal
O
*) = leeftijd op 1 januari van het lopende seizoen (dus 1 januari 2018)
NB. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk beëindigd worden aan het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn
van 2 maanden (dus vóór 1 mei) bij het secretariaat (secretaris@skvnexus.nl).

Naam incassant : skv NEXUS
Adres incassant : Parkweg 411
Postcode incassant : 3121 KK
Woonplaats incassant : Schiedam
Land incassant : Nederland
Incassant ID : NL55ZZZ611355420000
Kenmerk machtiging** : ……………………………
**) In te vullen door penningmeester

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan skv Nexus doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van skv Nexus. Als u het
niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Contributie wordt per eerstvolgende
factuur datum afgeschreven. Dit gebeurt viermaal per jaar omstreeks 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april. Word
je halverwege het kwartaal lid, dan wordt het huidige kwartaal in het eerstvolgende kwartaal afgerekend.

Naam skv NEXUS lid : ……………………………………………………………Geboortedatum : ………………………
Naam Rekeninghouder : ……………………………………………………………………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Postcode : ………..……………………….. Woonplaats : ………..……………….…………….……………………………..
Land : ……………….………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer [IBAN] : ………..……………………………..………………………………………………………………
Plaats en datum : …..………………….…..…………………… Handtekening : ………………………………………..
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Belangrijke adressen
SKV NEXUS – Schiedam
Parkweg 411 – 3121 KK Schiedam
Tel. clubhuis 010 471 19 20

POSTADRES:
SKV NEXUS
p/a Pieter Loopuytstraat 3
3117 ZC Schiedam
Voor informatie:
website: www.skvnexus.nl
Email: nexus.schiedam@knkv.net
Technische zaken: tz@skvnexus.nl
Sponsoring & Werving: sponsoring@skvnexus.nl
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