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Beste
Hartelijk Welkom bij Korfbalclub KCBJ.
Wij hopen dat u zich spoedig thuis voelt bij ons en wensen u veel
succes.
Om u vlug wegwijs te maken in onze vereniging hebben we deze
brochure opgesteld.
Hierin vindt u alle nuttige informatie die
noodzakelijk is om er een sportief en geslaagd seizoen van te maken.
U zult merken dat onze club zowel volwassen- als jeugdploegen heeft.
De beide werkingen verschillen enigszins maar om vlug een
totaalbeeld van de club te verkrijgen, worden beide structuren
voorgesteld.
Indien u na het lezen van deze brochure toch nog vragen zou hebben,
aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de
bestuursleden. Zij zullen u graag helpen.
Veel succes en sportieve groeten,

Het Bestuur.
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Korfbal
Korfbal is een gemengde ploegsport, die zowel buiten op een veld
als binnen in een zaal gespeeld wordt. In de lente en de zomer wordt
er buiten gespeeld, in de winter binnen.
(De juiste data kan je terugvinden op onze website www.kcbj.be)
Korfbal speel je op een vlak, rechthoekig veld. Er zijn twee korven. De
bovenkant van de korf bevindt zich 3,5 meter boven de grond. Een
korfbalploeg bestaat uit acht personen: vier mannen en vier vrouwen.
Het wedstrijdveld van korfbal is verdeeld in twee vakken, een
aanvalsvak en een verdedigingsvak. Doelpunten scoren gebeurt
door de bal in de korf van de tegenstander te werpen. Na twee punten
wordt er van vak gewisseld: de aanvallende ploeg moet nu
verdedigen, en andersom.
Korfbal is voornamelijk gebaseerd op snelheid en behendigheid.
Bedoeling is om door het geven van passen en door het maken van
snelle bewegingen een vrijstaande positie te bereiken, van waaruit
gescoord kan worden.
Samenspel is noodzakelijk bij korfbal. Je
mag niet lopen met de bal in de hand.
Dribbelen is ook niet toegelaten.
Dit zorgt ervoor dat korfbal een heel
beweeglijk spel is. Het is een veelzijdige
sport waarbij conditie en behendigheid een
belangrijke rol spelen. Wanneer je de bal
niet hebt, probeer je je vrij te lopen om zo
te kunnen scoren. Als verdediger mag je
de aanvaller geen ruimte geven om te
scoren.
In het begin is het zeker moeilijk de bal in
zo’n klein mandje te gooien, maar
oefening baart kunst!
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Onze club
We stellen graag onze club even aan u voor:
KCBJ vzw is de officiële naam van de club. Momenteel telt onze club
ongeveer 200 actieve leden, en dat aantal is in stijgende lijn. Onze
club is voor haar financiële middelen volledig afhankelijk van lidgeld,
inkomsten uit activiteiten en sponsoring.
Onze club is aangesloten bij de KBKB, de Koninklijke Belgische
Korfbal Bond.

!
U kan onze club vinden op het internet op www.kcbj.be
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Onze ploegen
Ploeg

Leeftijd

Benjamins

kleuters

U8

1e en 2e leerjaar

U10

3e en 4e leerjaar

U12

5e en 6e leerjaar

U14

1e en 2e middelbaar

U16

3e en 4e middelbaar

U19

5e, 6e middelbaar, 1e jaar hoger onderwijs

Senioren

+ 16 jaar

Gewestelijken

+ 16 jaar

Recreanten
Adherenten

Wij volgen bij de indeling van de jeugdcategorieën de regels van de
Belgische korfbalbond. Dat wil zeggen dat bij het indelen van de
groepen wordt gekeken naar het geboortejaar.
We proberen in elke reeks minimum 1 ploeg in te schrijven, maar dat
lukt ons niet alle jaren, het zou dus kunnen dat sommige jaren
bepaalde ploegen wegvallen. Die spelers worden dan ingedeeld bij
andere ploegen.
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Omkadering
Trainers
Elke ploeg wordt sportief begeleid door één of meerdere trainers.
We maken elk jaar een overzicht van onze trainers, met foto en email.
Vraag er gerust naar.
contact:

trainersU8@kcbj.be
trainersU10@kcbj.be
trainersU12@kcbj.be

trainersU14@kcbj.be
trainersU16@kcbj.be
trainersU19@kcbj.be

Begeleiders
Per ploeg zijn er één of meerdere begeleiders. Dat zijn meestal
ouders. Zij staan de trainers bij met praktische zaken.

Raad van bestuur
De raad van bestuur staat in voor de dagelijkse werking van de club.
contact:

bestuur@kcbj.be

Feestcomité
Het feestcomité staat in voor de organisatie van allerlei activiteiten.
contact:

feestcomite@kcbj.be

Sportcomité
Het sportcomité staat in voor het sportief beleid van de club.
contact:

sportcomite@kcbj.be

Jongerencomité
Het Jongerencomité steunt de club door het organiseren van een
aantal (jeugd)activiteiten.
contact:
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Lidmaatschap
Nieuwe leden
Ben je geïnteresseerd om bij onze club
te komen korfballen?

De eerste training
Je hebt de mogelijkheid om gratis aan maximum 3 trainingen deel te
nemen. Tijdens deze trainingen ben je verzekerd door de Koninklijke
Belgische Korfbal Bond. Daarna dient het lidgeld betaald te worden.
Je hebt niet veel nodig om mee te komen trainen. We verwachten
enkel sportieve kledij en veel zin om mee te doen.
Als je begint tijdens het zaalseizoen heb je sportschoenen nodig die
geen strepen maken op de sportvloer. Je herkent die aan het nonmarking-label. De meeste korfballers spelen met hoge sportschoenen,
dit om de enkels beter te beschermen.
Buiten wordt er gespeeld met
voetbalschoenen, de toppen onder aan
de schoenen voorkomen dat je uitglijdt
als het gras nat is. Vraag gerust aan
trainers of begeleiders waar je best op let
bij de aankoop van schoenen.
De eerste trainingen kan je eventueel
ook schoenen lenen. We hebben
verschillende maten in de kantine.
Tenslotte breng je best een drinkbus mee, want van sporten krijg je
dorst!
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Je aansluiten bij de club
Om lid te worden moet je een aansluitingskaart invullen en een
pasfoto binnenbrengen. Daarnaast moet je moet ook een medisch
getuigschrift laten invullen door je huisdokter. Aansluitingskaart en
medisch getuigschrift kan je vragen aan je trainer of begeleider. Als
alles is ingevuld kan je het samen terug afgeven aan je trainer of
begeleider.
Hiermee wordt een licentie aangevraagd, het opstellen van de licentie
duurt ongeveer 3 weken. Deze licentie is verplicht om deel te nemen
aan wedstrijden. Vanaf de U12 (10 jarigen) worden deze licenties
door de spelers zelf bijgehouden.
Leden die lid worden na 1 januari betalen slechts de helft van het
lidgeld voor de rest van het seizoen.

Lidgelden
Waarvoor dient uw lidgeld?
Spijtig genoeg, Sporten kost geld.
Voor KCBJ betekent dat huur van sportvelden en sportzaal,
bondsbijdrage en verzekering, vergoeding van trainers en
scheidsrechters, verwarming kantine, aankoop en onderhoud van
materiaal en uitrusting.
Met de lidgelden wordt een derde van deze kosten vergoed.
Het overgrote deel komt echter van het werk van vrijwilligers die zich
extra inzetten om gelden in te zamelen bij het mosselfeest,
Paasontbijt-actie, kantineverkoop, tappen en opdienen bij andere
organisaties.

Bedragen
Het juiste bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks bepaald. Je kan het
vinden op onze website.
!
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Rekeningnummer
Het rekeningnummer waarop de lidgelden gestort mogen worden is
BE69 7340 1518 7478. Vergeet niet de naam van het in te schrijven
lid te vermelden bij de overschrijving.

Mutualiteiten
Verschillende mutualiteiten betalen het lidgeld (of een gedeelte ervan)
terug.
Op onze website vind je voor de grootste mutualiteiten, een
gedeeltelijk ingevuld formulier. Je kan ev. ook een formulier vragen
aan je mutualiteit.
Geef dit, volledig ingevulde, formulier aan je trainer of begeleider. Zij
zorgen ervoor dat het ondertekend en afgestempeld wordt en
bezorgen het terug.
Daarna bezorg je het aan je mutualiteit.
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Ongevallen
Als ingeschreven speler bij de KBKB ben je verzekerd tegen
ongevallen en kwetsuren.
Bij een ongeval met dokterstussenkomst kan je een
ongevalaangifteformulier bekomen:
- bij je trainers (reeds gedeeltelijk ingevuld)
- op de website van kcbj (reeds gedeeltelijk ingevuld)
- op de website van de korfbalbond
www.korfbal.be/download.asp?soort=8

Stappenplan bij een ongeval
o
o
o
o
o

U laat het formulier invullen door uw geneesheer.
U vult het formulier zelf zo volledig mogelijk in.
U bezorgt dit formulier samen met een kleefbriefje van uw
ziekenfonds zo spoedig mogelijk aan Rony Wouters.
De volledig ingevulde formulieren worden verstuurd naar
het op het formulier vermelde adres van N.V. Arena.
De verzekeringsmaatschappij Arena zal de verdere
afhandeling rechtsreeks met u regelen.

Clubgegevens
Hieronder de gegevens die op het formulier moeten ingevuld worden
onder INLICHTINGEN OMTRENT UW CLUB EN/OF UW FEDERATIE.
(op het formulier dat je vindt op www.kcbj.be zijn deze gegevens
reeds ingevuld)
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Benaming club:

Korfbalclub BCBJ vzw

Naam en adres
clubverantwoordelijke:

Rony Wouters
Busschotstraat 54
3130 Betekom

GSM:
E-mail:

0479/54.57.67
secretariaat@kcbj.be
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Onze verwachtingen
Van de spelers
Van alle leden verwachten wij gedrevenheid en inzet, zodat we op een
leuke manier vorderingen maken.
Wij stellen de aanwezigheid op trainingen hoog op prijs. Huiswerk,
taken voor school, studies en werken gaan uiteraard voor op training,
maar laat dit dan aan onze trainers weten.
In het weekend zijn er wedstrijden. De data hiervan vind je op de
website van de KBKB (http://www.korfbal.be) of op onze eigen website
(http://www.kcbj.be). Wij wensen dat iedereen elke week vol energie
klaarstaat voor de wedstrijden. Je komt dus niet alleen wanneer je
daar zin in hebt. Je speelt in ploegverband, en dus rekenen de
anderen op jou.
Regelmatig organiseren wij activiteiten om geld in het laatje te
brengen. Als speler wordt er verwacht dat je een beetje voor reclame
zorgt, zelf onze club steunt en komt helpen.
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Van de ouders
Van de ouders van onze jeugdspelers verwachten wij een zekere
verbondenheid met de club.
Wij hopen één of beide ouders
regelmatig tegen te komen op wedstrijden en activiteiten die door
onze club worden georganiseerd, als supporter of als helpende hand..
Wij eisen van onze jeugdtrainers een optimale betrokkenheid voor de
onder hun hoede gestelde spelers. Zij zijn echter maar enkele uren
per week bij de spelers en daarom vinden wij het van groot belang dat
de spelers ook thuis kunnen terugvallen op steun.
Ouders, onthoudt U er wel van om uw zoon of dochter te coachen
langs de zijlijn, laat dit over aan de trainers zelf. Uw welgemeende
raad doet niets anders dan spelers in vertwijfeling brengen.
Voor het vervoer naar wedstrijden op verplaatsing rekenen wij op
ouders die meerijden en nog lege plaatsen in de auto hebben.
Daarnaast rekenen wij in het zaalseizoen op ouders om de kassa te
bemannen, in het veldseizoen werken we met een beurtrol in de
kantine.

!
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Samenhorigheid
We hopen dat onze jeugdspelers regelmatig de wedstrijden van onze
senioren ploegen zullen volgen en de spelers aanmoedigen.
Ze krijgen de mogelijkheid om al kijkende heel wat op te steken en
tevens wordt op deze manier de band binnen onze clubfamilie
bevorderd.

!

Respect, discipline en fair-play
Een ploegsport zonder discipline verglijdt vrij snel in een zootje waar
de teamspirit ver te zoeken is. Het naleven van gemaakte afspraken,
op tijd komen bij wedstrijden en trainingen, verwittigen bij belet … zijn
hierbij noodzakelijk.
Respect voor mens (medespelers, tegenstanders, scheidsrechter…)
en materiaal (kledij, kleedkamers…), en fair-play mogen zeker niet
ontbreken.
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Enkele clubregels
Wedstrijden en trainingen
1. Trainingen starten stipt. Wees dus op tijd.
2. Alle spelers helpen mee bij het klaarzetten en het wegbergen van
het materiaal.
3. Bij ziekte, afwezigheid of vertraging van een speler verwachten we
dat de trainers tijdig op de hoogte gesteld worden.
4. Bij thuiswedstrijden helpen de spelers met het klaarzetten van
materiaal en het leggen van het veld.
5. Voor verplaatsingen wordt het uur van de bijeenkomst door de
trainers meegedeeld. Wees steeds op tijd. Rij je rechtstreeks
naar de wedstrijd, laat dit dan weten aan de trainers.
6. Al het leeggoed en ander afval dient opgeruimd te worden na elke
wedstrijd of training.

!
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Kledij en sporthygiëne
1. Draag steeds aangepast schoeisel tijdens de trainingen en
wedstrijden. Zorg ook voor aangepaste, sportieve, kledij tijdens
trainingen.
o
o

Buiten spelen we met voetbalschoenen.
Binnen vragen we sportschoenen met een “non-marking”
label, die geen strepen maken op de sportvloer.
Doe deze zaalschoenen pas in de zaal aan, zodat geen
vuil van buiten in de zaal komt.
2. Zorg dat je haar niet in je ogen hangt (lange haren in een staart)
en verzorg je nagels (lengte).
3. Attributen zoals uurwerken, ringen, oorbellen, piercings (zowel
zichtbaar als onzichtbaar), ... zijn niet toegelaten tijdens trainingen
en wedstrijden.
4. Vanaf U12 wordt er na iedere training en wedstrijd gedoucht. De
douches worden netjes achter gelaten.
5. De club zorgt voor de wedstrijduitrusting (shirt, broek/rok) Deze
blijven eigendom van de club.
6. De spelers/speelsters kleden zich om in de kleedkamers. Laat
geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers. De club is
niet verantwoordelijk voor beschadigingen of diefstallen.
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Onze activiteiten
Buiten trainingen en wedstrijden organiseren we elk jaar ook
verschillende andere activiteiten.
Sommige van die activiteiten brengen geld in het laatje, zoals
bijvoorbeeld het mosselweekend en de pannenkoekendag.
Andere activiteiten worden georganiseerd om het plezier ervan, om
het samenzijn, zoals bijvoorbeeld het jaarfeest en de barbecue.
Elk jaar wordt er ook een weekend georganiseerd voor de spelers
vanaf U12, en een miniweekend voor U8 en U10.
De juiste data van al deze activiteiten zijn terug te vinden op de
website en in de bijlage bij deze brochure.

enkele foto’s

!
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Praktisch
Ons adres
Onze club heeft haar maatschappelijke zetel in
Sporthal de Tumkens,Pastoor Pitetlaan 30,3130 Betekom.

Onze locaties
Kantine en buitenterreinen
Grote Baan 118 - 3130 Betekom
Trainingen en wedstrijden tijdens het veldseizoen.

Sporthal de Tumkens
Pastoor Pitetlaan 38 - 3130 Betekom
Als het veld aan de kantine onbespeelbaar is gaan de trainingen en
wedstrijden door op de sportvelden van de Tumkens.
De wedstrijden en een aantal van de trainingen tijdens het
zaalseizoen gaan door in sporthal de Tumkens.

Andere sporthallen
Wegens het beperkte aantal beschikbare uren in sporthal de Tumkens
gaan een deel van onze trainingen door in andere sporthallen.
Sporthal SJIB
Pastoor Pitetlaan 28
3130 Betekom
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Sporthal De Mixx
Asbroek 1H
2230 Herselt

De Sporthal
Lostraat 48a
2220 Heist o/d Berg

Sponsoring
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de sponsor
verantwoordelijke via sponsoring@kcbj.be. Ook op onze website is
een sponsor brochure te vinden met meer informatie over de
mogelijkheden tot sponsoring.

Nuttige links
Korfbalclub KCBJ
http://www.kcbj.be

KCBJ op Facebook
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http://www.facebook.com/
kcbj.korfbal
!

KCBJ op Twitter
http://www.twitter.com/kcbj
!

Korfbal Vlaanderen
www.korfbal.be

!

Korfbal TV
www.korfbaltv.be
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