
Welkom bij korfbalvereniging DOT Oss! 
 
Beste nieuw lid, 

Welkom bij onze club! Leuk dat jij lid bent geworden van DOT! Een nieuwe sportvereniging betekent veel nieuwe 

informatie. Daarom informeren wij je in deze brief in het kort over een aantal onderwerpen die betrekking 

hebben op onze vereniging. 

 
1. Wat is ons doel als vereniging? 
Wij beoefenen en bevorderen de korfbalsport in de gemeente Oss, zodat deze bijdraagt aan een gezonde, 
plezierige en sportieve vrijetijdsbesteding. We bieden een sportbeleving waarbij prestatiegerichtheid op een 
positieve en stimulerende manier wordt aangeboden. Wij hebben oog voor het opbouwen van korfbalkwaliteit, 
maar dit mag nooit ten koste gaan van het plezier dat leden in de sport beleven. We zijn een gezellige en hechte 
vereniging waar iedereen zich welkom voelt. 
 
2. Waar staan we voor? 
Met het beoefenen van korfbal willen wij in Oss en omgeving DE sportvereniging zijn voor en door iedereen. We 
zijn actief, vooruitstrevend en open. Onze vereniging staat dan ook voor een viertal kernwaarden. Dit zijn 
toegankelijkheid, verbinding, ontwikkeling, en plezier. 
 
- Toegankelijkheid: 

Iedereen is welkom om te komen korfballen. We zorgen voor sociale veiligheid, aandacht en een plek voor 
iedereen op zijn of haar eigen niveau. We gaan respectvol met elkaar om en Fairplay staat bij ons hoog in 
het vaandel. 
 

- Verbinding: 
Korfbal is onze verbindende factor. We zorgen voor een positieve sfeer, vrijwillige betrokkenheid, , het 
organiseren van nevenactiviteiten, verbondenheid, maatschappelijke betrokkenheid, en open 
communicatie. 
 

- Ontwikkeling: 
Innovatie, vitaliteit,  kwaliteit en duurzaamheid in de ontwikkeling van onze vereniging vinden we belangrijk. 
We hebben een ambitieuze groeidoelstelling. En we organiseren en stimuleren begeleiding en opleiding 
voor onze trainers, coaches en scheidsrechters met als doel de sportresultaten en sociale ontwikkeling van 
onze club blijvend te verhogen Maar ook willen we blijvend ontwikkelen in de faciliteiten die we onze leden 
aanbieden. 
 

- Plezier: 
Het beleven van plezier in de korfbalsport en het spel staan bij ons hoog in het vaandel. Waardering en het 
samen vieren van successen zijn hierbij belangrijk. Maar ook door het organiseren van nevenactiviteiten op 
sportief- en sociaal vlak versterken we de positiviteit binnen onze vereniging. 

 
3. Hoe ziet onze vereniging eruit? 
DOT  kent een bestuur, diverse commissies en werkgroepen. Het bestuur en alle commissies en groepen hebben 
een eigen taak en verantwoordelijkheid binnen onze vereniging. In bijlage 1 van deze brief is in een organogram  
toegevoegd waarin staat weergegeven om welke commissies en werkgroepen het gaat. Ook is in de toelichting 
hierbij meer informatie te lezen. 
 
4. Wanneer wordt er getraind? 
Al onze leden trainen op woensdag- en vrijdagavond. De tijden variëren per leeftijdscategorie en per seizoen. De 
jeugd trainen tussen 18.00 en 20.00 uur en senioren vanaf 20.00 uur. Wijzigingen van trainingstijden worden 
doorgegeven via de Digitreffer (digitale clubblad) en/of de Teamapp (zie vraag 'Hoe wordt er gecommuniceerd?').  
 
5. Wanneer wordt er competitie gespeeld? 
Korfbal wordt het gehele jaar door in competitieverband gespeeld. Wedstrijden voor onze jeugd worden 
gespeeld op zaterdagen. Wedstrijden voor de senioren worden zowel op zaterdag als op zondag gespeeld. Dit 
varieert per seniorenteam. Dit kan zijn bij DOT (thuis) of bij andere korfbalverenigingen (uit) die ook gemengd 
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spelen. Met gemengd wordt bedoeld dat er zowel jongens als meisjes lid kunnen zijn van eenzelfde team. Deze 
verenigingen bevinden zich op ongeveer 40 minuten rijden van Oss. Gedurende het jaar vindt er afwisseling 
plaats tussen wedstrijden buiten op het (kunstgras)veld en binnen in de zaal. 
- Veld: vanaf de zomervakantie tot begin november; 
- Zaal: vanaf begin november tot half maart; 
- Veld: vanaf half maart tot de zomervakantie. 
Korfbal is een teamsport. Bij wedstrijden wordt je daarom in principe altijd verwacht. Mocht je echt een keer 
niet kunnen, geef dit dan tijdig door bij je trainer/coach of aanvoerder. We vinden het ook belangrijk dat al onze 
leden bereid zijn om in andere teams in te vallen. We zijn namelijk één vereniging en dus moeten we elkaar af en 
toe helpen als een team een spelerstekort heeft. 
 
6. Wat zijn de diverse rollen naast en op het veld?  
Wij vinden het belangrijk dat al onze leden zichzelf ontwikkelen op sociaal en sportief gebied. Trainers en 
coaches worden begeleid door trainerscoördinatoren. Daarnaast willen we dat trainers/coaches alleen maar 
bezig zijn met het korfbalinhoudelijke gedeelte. Voor de randzaken maken we daarom gebruik van teamouders. 
Teamouders regelen de randzaken rondom het team en promoten bijvoorbeeld jeugdactiviteiten.  
 
7. Wat zijn de wedstrijdkledingvoorschriften? 
Per seizoen betalen alle spelende leden (leden die deelnemen aan de competitie) 8 euro voor het kledingfonds. 
Vanuit het kledingfonds wordt het gehele team voorzien van een shirtjestas met wedstrijdshirts. Deze shirts 
worden om beurten door spelers of ouders/verzorgers gewassen. Aan het eind van het seizoen worden de shirts 
weer ingeleverd. Voor een wedstrijd dient ieder lid zelf te zorgen voor kunstgrasschoenen (veldcompetitie) en 
zaalschoenen (zaalcompetitie). Daarnaast moet je zelf zorgen voor een zwart broekje of rokje. Voor de veiligheid 
is het dragen van sierraden niet toegestaan. Oorbellen en piercings dienen te worden afgeplakt en lange haren 
zien we graag in een staart.  
 
8. Waarom lid voor één seizoen? 
Aan ieder einde van het seizoen, gaan onze technische commissie en jeugd technische commissie aan de slag om 
nieuwe teams samen te stellen. Dit is een intensief proces waarbij afhankelijk van leeftijd en niveau gekeken 
wordt naar het sociale aspect, talent, kwaliteit en leeftijd. In het team waarin je wordt ingedeeld speel je één 
seizoen. Wil je jezelf afmelden als lid? Doe dit dan voor 30 juni via ledenadministratie@kvdot.nl. Je wordt dan 
niet meer ingedeeld in een team. Indien je na 1 juli nog afmeldt voor het nieuwe seizoen, wordt er van je 
verwacht dat je toch voor een heel seizoen contributie betaalt (vier kwartalen).  
 
9. Moet ik rijden bij uitwedstijden? 
Omdat de uitwedstrijden op enige afstand zijn van Oss, maken we bij de jeugd gebruik van een vervoersschema. 
Ouders en/of verzorgers worden om beurten ingedeeld om te rijden bij uitwedstrijden. Bij de senioren wordt 
geen vervoersschema gemaakt. We gaan er dan vanuit dat deze teams dit onderling regelen.  
 
10. Wat zijn de verplichte taken als lid? 
We vinden het belangrijk dat al onze leden iets bijdragen aan onze vereniging. Al onze junioren en seniorenleden 
(vanaf ongeveer 16 jaar) zijn daarom verplicht om taken uit te voeren voor de vereniging. Jongere jeugdleden en 
hun ouders/verzorgers krijgen geen verplichte taken. Indien je jezelf vrijwillig aanmeldt als trainer en/of coach 
en/of commissiewerk worden deze taken in mindering gebracht op de uit te voeren taken. We maken voor de 
verplichte taken gebruik van een takenschema. Dit is een schema waarin spelende leden worden ingedeeld voor 
een bardienst, keukendienst, zaalwacht of om een wedstrijd te fluiten. Ben je ingedeeld? Dan blijf jij 
verantwoordelijk voor deze taak, ook als je geruild hebt met iemand anders. Afmelden voor de verplichte taken 
is niet mogelijk en we maken ook gebruik van een boetesysteem. Kom je niet opdagen bij een verplichte taak, 
dan ontvang je een boete ter hoogte van een gele kaart. Bij herhaaldelijk gedrag volgt ook een schorsing bij de 
wedstrijd. Het takenschema wordt verspreid via onze digitale nieuwsbrief en is te raadplegen via de website.  
 
11. Hoe wordt er gecommuniceerd? 
- Website, Digitreffer, Instagram en Facebook: 

Voor al het nieuws van onze vereniging wordt je als lid automatisch aangemeld voor ons digitale clubblad 
(digitreffer). Al het nieuws is ook terug te vinden op onze website (www.kvdot.nl) en onze sociale 
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mediakanalen (Instagram: @korfbalvereniging_dot_oss en Facebook: Korfbalvereniging DOT Oss). Volg ons 
en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes! 

 
- Team-app: 

Elk team heeft zijn eigen team-app. In deze app wordt informatie uitgewisseld over onder meer wedstrijden, 
acties, activiteiten en afmeldingen. Bij jeugdploegen kan de trainer en/of coach je toevoegen aan deze 
team-app. Bij seniorenteams is dit vaak de aanvoerder.  

 
- KNKV app: 

Alle wedstrijdinformatie zoals bijvoorbeeld programma, uitslagen, data, tijden, locaties en adressen zijn te 
vinden op de app van de Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Deze is gratis te downloaden in de 
Play Store of App Store van uw tablet of telefoon. Met het e-mailadres waarmee je jezelf als lid hebt 
aangemeld, kun je ook inloggen in deze app.  

 
- Privacywetgeving – AVG: 

De Nederlandse overheid heeft privacywetgeving vastgesteld. Als korfbalvereniging vinden wij het belangrijk 
om ons hieraan te houden. Mocht u niet wensen dat uw kind(eren) bijvoorbeeld op een foto en/of met 
(achter)naam op onze website of sociale mediakanalen komen, wilt u dit dan melden op het 
inschrijfformulier. We zullen voor het gebruik persoonsgegevens altijd toestemming vragen.  

 
12. Wat organiseren we aan nevenactiviteiten? 
Wij vinden verbinding binnen onze vereniging erg belangrijk. We organiseren daarom met regelmaat activiteiten 
voor onze jeugd- en seniorenleden. Uiteraard zijn familie en/of vrienden dan ook welkom! Voor onze jeugd 
organiseren we bijvoorbeeld bingo’s, disco’s, carnaval, een playbackshow en het jeugdkamp. Voor seniorenleden 
organiseren we bijvoorbeeld het oktoberfest, de playbackshow en het kerstgala.  
 
13. Hoeveel is de jaarlijkse contributie? 
Actuele contributies zijn terug te vinden op onze website. De hoogte van de contributie is afhankelijk van leeftijd 
en soort lidmaatschap.  
 
14. Wat zijn de spelregels bij een korfbalwedstrijd? 
We zien ook graag dat ouders/verzorgers graag bij onze vereniging komen kijken. Al onze spelende leden krijgen 
kennis van de spelregels bij de trainingen. Als ouder of verzorger is het natuurlijk leuker om een wedstrijd te 
komen kijken als je enige kennis hebt van de spelregels. Je bent van harte welkom om jezelf aan te melden om 
een aantal keer gratis en vrijblijvend mee te trainen met onze recreantengroep, zodat je op een sportieve 
manier de spelregels leert kennen. Aanmelden kan via recreanten@kvdot.nl. De spelregels van het korfballen 
zijn natuurlijk ook terug te vinden op de website van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV), via 
www.knkv.nl/spelregels.  
 
15. Wil jij je als vrijwilliger inzetten? 
Natuurlijk stellen we het ontzettend op prijs als jij ook je steentje bij wilt dragen aan onze vereniging. Nu je weet 
hoe onze vereniging in elkaar steekt. Wil je ons ergens bij helpen? Voor een vrijblijvend gesprek kun je altijd 
contact opnemen via vrijwilligers@kvdot.nl, dan kijken we samen waarbij jij ons kunt helpen.  
 
Mocht je nog informatie missen? Laat het ons weten en neem contact op met aanmelden@kvdot.nl of spreek 
ons aan op onze club. 
 
We wensen je veel plezier toe bij onze vereniging! We kijken er naar uit om met je kennis te maken. 
 
Met sportieve groeten, 
 
Wouter van Aanholt 
Bestuurslid Korfbalvereniging DOT Oss  
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Bestuur

Jeugd Activiteiten 
Commissie (JAC)

Jeugd Technische 
Commissie (JTC)

School Actieve 
Vereniging (SAV)

Technische 
Commissie (TC)

Activiteiten 
Commissie (AC)

Bar Commissie 
(BC)

Kleding 
Commissie (KC)

Sponsor 
Commissie (SC)

Public Ralations 
(PR)

Ethische 

Commissie (EC)

Materiaal 
Commissie (MC)

Kamp Commissie
Giga Kangoeroe 

Klupdag
Trainer-

scoördinatoren

Teamouders

Trainers/coaches

Werkgroep 
G-korfbal

Kas Controle 

Commissie
Algeme Leden 

Vergadering (ALV)

Vrijwilligers
Commissie (VC)

Vertrouwens-
personen

Digitreffer

(clubblad)

Website 
(www.kvdot.nl)

Social Media 
(FB en Insta)

Bijlage 1: Organogram en toelichting  

- Algemene ledenvergadering (ALV): Twee keer per jaren worden al onze leden (ouder dan 16 jaar) uitgenodigd voor de ALV. Ouders van jeugdleden zijn ook welkom, maar 
hebben volgens onze statuten geen stemrecht. In deze vergaderingen worden bestuursleden benoemd en wordt gevraagd om de begroting, het financieel verslag en 
andere beleidsstukken goed te keuren. In de voorjaars ALV blikken we vooruit en in de najaars ALV kijken we terug op het vorige seizoen.  

- Kas Controle Commissie: Deze commissie bestaat uit minimaal 2 leden van 16 jaar of ouder die één keer per seizoen de financiële stukken van de penningmeester 
controleren. Daarnaast komt deze commissie ook bijeen als er wisseling van penningmeester plaatsvindt. De commissie doet verslag aan de ALV en vraagt de leden, 
indien men akkoord is, om de penningmeester decharge te verlenen.  

- Bestuur: Het dagelijks bestuur bestaat uit een penningmeester (verantwoordelijk voor het financiële gedeelte), een secretaris en een voorzitter. Daarnaast zitten er 
algemene leden in het bestuur. Het gehele bestuur is verantwoordelijk voor het strategische gedeelte binnen de club. Zij stellen beleid op. Het bestuur wordt gekozen 
tijdens de ALV. Het bestuur is te bereiken via bestuur@kvdot.nl.  

- Jeugd Activiteiten Commissie (JAC): De JAC organiseert jaarlijkse ongeveer zes jeugdactiviteiten, te denken aan een disco, bingo, sinterklaas, carnaval, paasactiviteit om zo 
jeugdleden actief bij onze gezellige vereniging te betrekken. Dat zorgt voor verbinding bij onze club en dat vinden we belangrijk. De JAC is te bereiken via jac@kvdot.nl.  

mailto:bestuur@kvdot.nl
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- Kamp Commissie: Onze kampcommissie organiseert jaarlijks het jeugdkamp voor al onze jeugdleden. Zij zijn te bereiken via kamp@kvdot.nl.  
- Jeugd Technische Commissie (JTC): Onze JTC is verantwoordelijk voor uitvoering van ons technisch beleid voor onze jeugd. Jaarlijks delen zij kinderen in teams in, regelen 

ze oefenwedstrijden en plannen ze de trainingstijden. Daarnaast zorgen zij ervoor dat ieder team voorzien wordt van een of meerdere trainers/coaches. We leiden 
binnen onze vereniging zo breed mogelijk op, wat inhoudt dat teams uit dezelfde leeftijdscategorie regelmatig samen trainen om zo het algehele niveau van de 
vereniging omhoog te krikken. Iedereen doet ertoe bij ons! Je kunt hen bereiken via jtc@kvdot.nl.  

- Trainerscoördinatoren: De trainerscoördinatoren lopen regelmatig op de velden rond. Zij begeleiden onze trainers/coaches. Als trainers/coaches vragen hebben, kunnen 
ze ook altijd bij de trainerscoördinatoren terecht.   

- Teamouders: Bij onze vereniging werken we met teamouders. Ieder jeugdteam heeft een teamouder. Zij regelen alle niet korfbal gerelateerde zaken van een jeugdploeg. 
Denk hierbij aan een wasschema of het promoten van een jeugdactiviteit.  

- Trainers/Coaches: Trainers/coaches voorzien een of meerdere jeugdteams van training en coaching.  
- School Actieve Vereniging (SAV): Deze commissie houdt zich bezig met het werven van nieuwe jeugdleden. Zij organiseren het schoolkorfbal, verzorgen gymlessen op 

scholen en houden instuif trainingen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! De commissie ontvangt ook de nieuwe leden en heet ze welkom. Zij zijn te bereiken via 
school@kvdot.nl.  

- Giga Kangoeroe Klupdag: Deze werkgroep organiseert jaarlijks een grote sportdag voor alle kleuterklassen van de basisscholen in de gemeente Oss met als doel meer 
bekendheid in de regio.  

- Technische Commissie (TC): Onze TC is verantwoordelijk voor uitvoering van ons technisch beleid voor onze senioren. Jaarlijks delen zij alle senioren in teams in, regelen 
ze oefenwedstrijden en plannen ze de trainingstijden. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de selectie wordt voorzien van een deskundige staf. De TC is te bereiken via 
tc@kvdot.nl.  

- Werkgroep G-korfbal: De werkgroep G-korfbal maakt het mogelijk dat mensen met een verstandelijke en geestelijke beperking bij ons kunnen korfballen. Zij zijn te 
bereiken via g-korfbal@kvdot.nl.  

- Activiteiten Commissie (AC): De AC organiseert jaarlijkse diverse activiteiten voor junioren en senioren, te denken aan een oktoberfest, playbackshow en carnaval om zo 
leden actief bij onze gezellige vereniging te betrekken. Dat zorgt voor verbinding bij onze club en dat vinden we belangrijk. De AC is bereikbaar via ac@kvdot.nl.  

- Bar Commissie (BC): De BC is verantwoordelijk voor de barbezetting tijdens trainingsavonden en bij feestjes en verzorgen de opleiding hiervoor. Bezetting van de bar op 
zaterdagen en zondagen verloopt via het takenschema. De BC verzorgt ook de jaarlijkse grote schoonmaak en zij doen de inkopen voor het clubhuis. De BC is te bereiken 
via bc@kvdot.nl.  

- Kleding Commissie (KC): De KC verzorgt de uitgifte van de wedstrijdshirts aan de teams. Indien een team is voorzien van trainingspakken, verzorgen zij ook de uitgifte en 
inname hiervan. Zij zijn te bereiken via kleding@kvdot.nl.  

- Sponsor Commissie (SC): De SC heeft contact met onze sponsors en zorgt voor contracten met nieuwe sponsors. Zij zijn te bereiken via sponsor@kvdot.nl.  
- Public Relations (PR): Onze PR is verantwoordelijk voor onze digitale clubblad (digitreffer), website (www.kvdot.nl) en de social media kanalen. Zij zijn te bereiken via 

pr@kvdot.nl.  
- Ethische Commissie (EC): de EC bestaat uit vertrouwenspersonen waar leden altijd terecht kunnen. Zij zijn te bereiken via ethischecommissie@kvdot.nl.  
- Vertrouwenspersonen: 
- Materiaal Commissie (MC): De MC gaat over de trainingsmaterialen. Mocht je hierover iets willen melden, dan kan dit via materiaal@kvdot.nl.  
- Vrijwilligers Commissie (VC): Onze VC zoekt continu vrijwilligers voor vacante vrijwilligerstaken bij onze vereniging. Interesse in een vrijblijvend gesprek? Mail naar 

vrijwilligers@kvdot.nl.  
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