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Voorwoord van het bestuur
Beste leden, ouders en overige betrokkenen,
Het nieuwe bewaarexemplaar is gereed. Het seizoen 2019-2020 is van start gegaan. Alles
en iedereen staat weer klaar om er een leuk en sportief seizoen van te maken. Hopelijk
hebben alle leden er ook weer zin in om met veel plezier en inzet te trainen en in de
wedstrijden mooie resultaten neer te zetten. Kim Janssen-Vervoort gaat ook dit seizoen
het vaandelteam begeleiden, een jong talentvol team. We wensen haar en de speelsters
veel succes. En ook succes natuurlijk aan alle andere speelsters in Recreanten, Midweek
en jeugdteams.
Dit seizoen hebben we het aantal van 9 jeugdteams kunnen behouden. Vanuit de
toekomstvisie van ledenbehoud hadden we vorig seizoen een samenwerkingsverband
met KV Nijnsel. Dit betekende drie Juniorenteams en twee midweekteams
Flamingo’s/Nijnsel, dat de mogelijkheid bood om over en weer bij elkaar in te vallen om
een team compleet te maken. In het nieuwe seizoen hanteren we deze manier van
samenwerking alleen nog voor de midweekteams, aangezien alle Junioren speelsters bij
KV Nijnsel zijn doorgestroomd naar de Senioren. Een voordeel bij de jeugdteams was hier
dus even niet te behalen, maar we wilden de deur niet na één seizoen gelijk weer
dichtgooien.
We hopen dat we dit seizoen met de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers een fijn
seizoen kunnen draaien. Dat is uiteraard een belangrijke pijler voor het gevoel dat je aan
speelsters kunt geven dat we een gezellige en goed georganiseerde vereniging zijn, waar
je graag korfbalt. Want ook dat is belangrijk voor het ledenbehoud. Leden en ook ouders
moeten met plezier naar het trainings- en korfbalveld komen en zich betrokken voelen.
Als je hier tips met verbeterpunten voor hebt, dan horen we dat uiteraard graag.
In dit, door de redactie van de Flaminfo (= onze digitale nieuwsbrief), samengestelde
bewaarexemplaar vind je allerlei praktische informatie en regels en afspraken. Lees het
eens goed door en bewaar het als naslagwerk.
Nieuw vanaf dit seizoen is dat we streven naar een rookvrij korfbalveld tijdens
jeugdactiviteiten. Het is een van de initiatieven die tot stand zijn gekomen vanuit het
Laarbeek Verenigt platform, het samenwerkingsverband met de Laarbeekse
voetbalverenigingen. Meer hierover lees je in dit bewaarexemplaar.
Naast de info in dit bewaarexemplaar, proberen we iedereen op de hoogte te houden via
onze website www.korfbalflamingos.nl, via onze facebookpagina en sinds een paar
maanden ook via Instagram. Wil je de prestaties of het programma van een team/de
teams van Flamingo’s volgen dan kun je dat handig doen via de app ‘KNKV
wedstrijdzaken’, op je smartphone te downloaden via de Google Play Store.
Groeten,
Bestuur K.V. Flamingo’s
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Algemene informatie
Korfbalclub Flamingo’s werd op 24 maart 1964 opgericht door Pastoor van Eindhoven, de
toenmalige pastoor van Mariahout. Het eerste bestuur, bestaande uit de dames Hermien
Verheijen, Riek Vogels en Sjan Lukassen, werd ondersteund door de dameskorfbalbond
die vele dorpen voorzag van teamsport voor vrouwen. Met 30 leden was de oprichting
van Korfbalclub Flamingo’s een feit. Vanaf een leeftijd van negen jaar konden meisjes lid
worden. Voor de eerste trainingen werd gebruik gemaakt van het schoolplein van de
meisjesschool. Later werd uitgeweken naar het Oranjeplein en werden de wedstrijden
gespeeld achter de Julianastraat.
Inmiddels was het ledenaantal gegroeid tot 65 leden en Flamingo’s had in alle
leeftijdscategorieën een team in de competitie spelen. Begin jaren ’70 mochten meisjes
op zesjarige leeftijd beginnen met korfballen, waarna een pupillenteam kon worden
samengesteld. Vanaf 1978 kon Flamingo’s gebruik maken van een prachtig veld op het
pas geopende Sportpark de Heibunders. Ditzelfde sportpark is nog altijd de uitvalsbasis
van Korfbalclub Flamingo’s. In sportief opzicht is Flamingo’s in de loop der jaren flink
vooruit gegaan. In vijf jaar tijd promoveerde de club van een 2de klasser naar de
Promotieklasse. En in seizoen ’90-’91 kon Flamingo’s voor het eerst een plek in de
Hoofdklasse afdwingen. Een jaar later behaalde de club een 2de plaats in de
Hoofdklassepoule, net achter de later Nederlands Kampioen. In seizoen ’01-’02 werd de
TOPKlasse ingevoerd, wat voor Flamingo’s resulteerde in een positie tussen de 8ste en 12de
plaats. Dit seizoen speelt senioren 1 in het buiten seizoen in de overgangsklasse, binnen 1e
klasse. Het doel is om buiten de overgangsklasse te handhaven en binnen te promoveren
naar de overgangsklasse.
Zoals veel verenigingen en clubs mag ook Flamingo’s rekenen op een trouwe schare
vrijwilligers die altijd klaar staan om te helpen.
Onze club heeft nu ± 110 spelende leden en een brede achterban van steunende leden.
Onze jeugdafdeling bestaat uit negen teams. Van A t/m F jeugd wordt breedtekorfbal
gespeeld, d.w.z. recreatief korfbal met eigen scheidsrechters. Op de zondagen speelt ons
Seniorenteam competitiewedstrijden en tevens heeft Flamingo’s een Midweekteam dat
al enkele jaren meedraait en op woensdag hun wedstrijden speelt. Ook mogen we trots
zijn op een groep recreanten van zeer uiteenlopende leeftijden die nog altijd op de
maandagen trainen en meespelen in de competitie.
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Contactpersonen en commissies
Correspondentieadres KV Flamingo’s:
E-mail:
Website:

Meerven 17, 5738 PE Mariahout
flamingos.mariahout@gmail.com
www.korfbalflamingos.nl

Bestuur
Voorzitter: Vacature
Vice Voorzitter: Jacqueline Daniëls
jmdaniels@onsbrabantnet.nl

0499-421218

Secretaris: Annemarie Boers
apwboers@gmail.com

0499-422477

Penningmeester: Martin van den Heuvel
penningmeesterflamingos@hotmail.com

06-15892469

Leden: (1) Sandra van de Akker (2) Ilse Maas
(1)
Sakker74@hotmail.com
Ilse Maas
(2)
Ilsemaas32@gmail.com

06-40454519
06-22985375

Aanspreekpunten commissies
Wedstrijdsecr

Annemarie Boers

flamingos.mariahout@gmail.com

Techn. Cie

Neeltje Berkvens

tc@korfbalflamingos.nl

Arbitrage. Cie

Charlotte Royackers

Sponsor cie

Helen van Wanrooij

scheidsrechterzaken@korfbalflamingo
s.nl
sponsoring@korfbalflamingos.nl

Jeugd cie

Lizette van de Ven

jeugdcommissie@korfbalflamingos.nl

Actie cie

Anouk van Eijndhoven

Kamp cie

Sanne Scheepers

anoukvaneijndhoven@gmail.com
kamp@korfbalflamingos.com

Redactie flyer

Hilde Leenders

redactie@korfbalflamingos.nl

PR + Website

Jacqueline Daniëls

webteam@korfbalflamingos.nl

Facilitair
beheer

Henk vd Boom

veld@korfbalflamingos.nl
of zaal@korfbalflamingos.nl
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Aanmelden en afmelden leden
Iedereen die op dit moment lid is van onze vereniging, is lid voor het gehele seizoen.
Tussentijds afmelden is niet mogelijk. Contributie is dus altijd verschuldigd voor het
gehele seizoen.
Let op: voor het aanmelden en afmelden voor het seizoen 2019-2020 is het van belang dat
dit gebeurt vóór 1 april 2020. Wij moeten namelijk voor 1 mei de teams voor het komende
seizoen aanmelden bij de KNKV en dan is het voor ons van belang dat wij weten hoeveel
leden wij moeten verdelen over het aantal teams.
Het indelen van de teams gebeurt in principe op leeftijd, tenzij is aangegeven dat er gaat
worden geselecteerd. Elk jaar bekijkt de Technische Commissie hoe de teams worden
samengesteld. Uitzonderingen op de leeftijd regel worden door de Technische Commissie
in overleg met Bestuur bepaald.
Ook van trainers en coaches willen wij graag voor die tijd weten of zij dat in het jaar
daarna willen hervatten of juist willen stoppen.
Bij te late afmeldingen berekenen wij de bondskosten door aan de afmelder (50% van de
contributie).
De aanmeldingen van nieuwe leden na 1 april zijn welkom, maar dan kan deze speelster in
het nieuwe seizoen alleen aan wedstrijden deelnemen indien de teamindeling dit toelaat.
De speelster kan dan, in overleg met train(st)er, wel mee komen trainen.
Aanmelden en afmelden kan via het mutatieformulier. Het formulier vind je op onze
website. Vul dit in en stuur het naar ledenadministratie@korfbalflamingos.nl

Contributie leden
De contributie voor de leden seizoen 2019-2020:
Team
Contributie
Senioren
€ 170,00
Midweek
€ 130,00
Recreanten
€ 125,00
A/B jeugd
€ 120,00
C/D jeugd
€ 105,00
E jeugd
€ 95,00
F jeugd en welpen
€ 80,00
Kangoeroeklup
€ 30,00
Steunende leden
€ 25,00
Spelerskaart
€ 50,00
De contributie wordt per 1 juni geïnd. Vindt er een tussentijdse verandering plaats
gedurende het seizoen wordt de contributie van het team waarin je het seizoen bent
begonnen geint. Bijvoorbeeld: ga jij per 1 december van de B jeugd naar de Senioren
betaal je voor het gehele seizoen € 120,00.
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Recreatief of prestatiegericht lidmaatschap
Vanaf de senioren maakt elk lid de keuze om recreatief of prestatiegericht lid te worden.
Deze verdeling is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat alle nevenactiviteiten die
bij een vereniging komen kijken worden uitgevoerd en om te voorkomen dat een klein
kader alle taken op zich neemt. Bij deze keuze komen verschillende
verantwoordelijkheden kijken.
Prestatiegericht lidmaatschap
Een prestatiegericht lid speelt in één van de seniorenteams, neemt verplicht deel aan het
Masterplan Arbitrage en is daarnaast verantwoordelijk voor één of meerdere
nevenactiviteiten. Het bestuur onderhoudt een lijst met alle activiteiten en welke
personen waarvoor verantwoordelijk zijn.
Als je kiest voor het prestatiegerichte lidmaatschap dan wordt je geacht je ook echt aan je
verantwoordelijkheden te houden. Het bestuur houdt dit actief in de gaten en zal je
daarop aanspreken indien nodig.
Recreatief lidmaatschap
Een recreatief lid speelt in het Midweek of in het Recreanten team. Aangezien deze
teams veelal zelf reddend zijn hoeft een recreatief lid geen nevenactiviteiten op zich te
nemen.
Mocht een recreatief lid toch graag vrijwillige taken uitvoeren, dan moedigen we dit
uiteraard alleen maar aan!

Tenue
Flamingo’s speelt in de kleuren rood met wit. Een rood shirt, een wit rokje en witte
sokken. In de zaal hebben we goede gymschoenen (geen zwarte zolen die afgeven) en
op het veld spelen we op voetbalschoenen/korfbalschoenen of kunstgrasschoenen.
De shirtjes zijn van de club en krijgen de spelende leden van de leidster. Deze shirts
worden niet mee naar huis genomen. De T-shirts en rokjes worden gewassen door één of
meerdere ouders per team of door speelsters zelf.
Nieuwe rokjes zijn te koop bij “ Sportshop Laarbeek” in Beek en Donk. Gaat u een nieuw
rokje kopen, geef dan aan dat je aangesloten bent bij onze vereniging.
De kosten voor een nieuw rokje zijn:
- € 27,50 voor een jeugdrokje
- € 29,95 voor een seniorenrokje
Uiteraard kunnen te klein geworden rokjes onderling verkocht worden. Hiervoor kunt u
gebruik maken van onze website. Daar hebben wij een vraag en aanbod pagina
aangemaakt, waar u uw advertentie kunt plaatsen.
Witte sportsokken en schoenen kun je bij elke willekeurige sportzaak kopen.
Er is altijd een teamtas met T-shirts. Aan het begin van het seizoen worden die tassen
uitgedeeld aan de leidsters. Aan het eind van het seizoen worden deze tassen met inhoud
bij Annemarie Boers verzameld.

7

Bewaarexemplaar KV Flamingo’s 2019-2020

Vrijwilligersverzekering
Alle vrijwilligers in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2009 verzekerd worden tegen
risico’s die zij lopen bij het uitoefenen van hun vrijwilligerswerk.
De gemeente Laarbeek sluit jaarlijks een vrijwilligersverzekering af, dus ook dit jaar. Deze
vrijwilligersverzekering van de gemeente Laarbeek houdt in, dat iedere inwoner van
Laarbeek, die op enig moment vrijwilligerswerk doet, wat betreft aansprakelijkheid onder
deze collectieve verzekering valt. Er hoeft geen registratie van vrijwilligers of
deelnemende organisaties plaats te vinden.
Door de gemeente Laarbeek is een algehele aansprakelijkheidsverzekering afgesloten
voor alle vrijwilligers van verenigingen in Laarbeek. Deze is geldig voor vrijwilligers van
Korfbalvereniging Flamingo’s en voor de ouders die moeten rijden i.v.m. het vervoer van
onze jeugdleden.
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Trainers en coaches
Jeugdteams
Team

Trainster

Coach

A1

Sanne Scheepers

Sanne Scheepers

A2

Vera Leenders

Vera Leenders

B1

Leonie vd Heuvel
(en trainerspoule)
Leonie vd Heuvel

Mirjan Bekkers

Annemarie Boers
Jente Boudewijns
Ada Kornuijt

Annemarie Boers

Lizette van de Ven
Suus van de Ven
Amy Maas
Linde Daniëls
Merle Willems
Fieke vd Heuvel

Mendy Beestman

B2
C1
D1
E1
E2
F1

Corine Aalders

Neeltje Berkvens

Amy Maas
Meike Daniëls
Merle Willems

Seniorenteams
Team

Trainer

Coach

S1

Kim Janssen-Vervoort

Kim Janssen-Vervoort

Midweek 1

Zelf

Zelf

Recreanten

Zelf

Zelf

Mocht u of iemand die u kent het leuk vinden om een team te trainen en/of coachen, laat
het ons weten! Flamingo’s is haar speelsters verplicht alle openstaande posities zo snel
mogelijk in te vullen maar kan dat niet zonder de inzet van vrijwilligers. Wellicht kunt u (of
iemand die u kent) een steentje bijdragen voor de toekomst van Flamingo’s!
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Afgelastingen
Bij het afgelasten van trainingen worden de teams geïnformeerd door hun eigen
trainster/coach. Dit zal alleen bij hoge uitzondering voorkomen.
Bij twijfel kunt u zelf ook altijd bellen naar de trainster/coach van het team van uw
dochter.

Vervoer naar wedstrijden
Korfbalvereniging Flamingo’s stelt de veiligheid van uw kind voorop. Daarom is net als
voorgaande jaren besloten om zoveel mogelijk met auto’s naar de uitwedstrijden te gaan.
Dit houdt in dat er regelmatig een beroep op u als ouder gedaan zal worden om met uw
auto mede het vervoer van en naar wedstrijden te verzorgen.
De trainster/coach maakt een schema voor het vervoer van en naar wedstrijden die uw
kind mee naar huis neemt. Komt de datum waarop u ingepland staat niet uit, dan
verzoeken wij u vriendelijk om er zelf voor te zorgen om met een andere ouder te ruilen.
Mocht dit helemaal niet lukken, dan waarschuwt u de trainster/coach en dan kan er
alsnog gezocht worden naar een goede oplossing.
Bij uitwedstrijden vertrekken wij altijd vanaf het Oranjeplein in Mariahout.

Afmelding trainingen of wedstrijden
Het afmelden voor trainingen en wedstrijden dient zo min mogelijk of zelfs liever niet te
gebeuren. Korfbal is een teamsport en in het belang van het team hopen wij dat er zo
weinig mogelijk wordt afgezegd. Indien het toch voorkomt dat er afgezegd moet
worden, doe dit dan zo snel mogelijk en ruim voordat de training/wedstrijd begint bij de
trainster/coach van het team. Op deze manier kan er tijdig een vervanger gevonden
worden, mocht dit noodzakelijk zijn.
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Teamtaken voor ouders
Om het korfballen heen zijn er veel taken die uitgevoerd moeten worden om het
georganiseer van wedstrijden buiten en binnen rond te krijgen. Binnen onze club hebben
we de zaalwacht en veldwacht in het leven geroepen waar we per team beroep doen op
de ouders. Hieronder volgt een overzicht van de taken die de club bij de ouders zouden
willen onderbrengen.
Team taken voor ouders:
· Shirts + rokjes wassen
· Rijden van en naar wedstrijden
· Zaalwacht/veldwacht (wordt nader uitgelegd)
· Wedstrijd programma (i.o.m. leidster)

Veldwacht (per team 2 ouders):
Op sportpark de Heibunders maken wij op zaterdag gebruik van kleedlokaal 7 en 8 en
natuurlijk het korfbalveld. Flamingo’s heeft gras en dat betekent dat de lijnen van het
veld uitgelegd dienen te worden.
Klein veld (tbv 1 vaks korfbal) – groot veld.
Het groot veld wordt gebruikt door Pup D, Asp C/B, Senioren.
Het klein veld wordt gebruikt door Pup E/F en Welpen.
De kleedlokalen zijn zodanig gemaakt dat er 2 jeugdteams tegelijk gebruik van kunnen
maken. Als de kinderen de ruimte netjes verdelen kunnen we allemaal omkleden en
douchen. Dit geldt ook voor de tegenpartij.
Wij drinken in de rust ranja, die wordt in het keukentje aangemaakt en mee naar het veld
genomen. Dit betekent dat we in de rust NIET terug lopen naar de kleedlokalen, dus op
het veld de ranja in bekers schenken en verdelen onder de speelsters van de tegenpartij
en het eigen team.
Na de wedstrijd wordt het veld door een ander team gebruikt of moet het weer
opgeruimd worden. De bekers afwassen zodat het volgende team er weer gebruik van
kan maken.
Om de VELD taken samen te vatten:
Veld uitleggen en korfbalpalen met kunststof manden plaatsen.
 Banken en scorebord klaarzetten 1 meter van de lijn af.
 Per team 2 ballen klaarleggen.
 Veld opruimen.
 Ranja maken voor de wedstrijd.
 Uitdelen op het veld (tegenpartij eerst).
 Bekers afwassen na de wedstrijd.
 Kleedlokalen controleren.
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Zaalwacht (per team 2 ouders)
In de binnencompetitie maken wij gebruik van de sporthallen. Onze voorkeurshal is ‘de
Klumper’ in Lieshout. Onze kleinste speelsters (welp en F –jeugd) speelt hun wedstrijden
in de gymzaal in Mariahout.
Bij elke wedstrijd worden 2 ouders verwacht plaats te nemen achter de tafel met de
tijdswaarneming en scorebord. Het is vanuit de BOND verplicht om 2 mensen als
zaalwacht aan te schrijven die op dat moment de wedstrijd beheren. Mochten er
ongeregeldheden voordoen, dan is de zaalwacht verplicht zo goed mogelijk op te treden.
Voor de A-jeugd en seniorenwedstrijden is het meer dan een beheertaak van tijd en score.
Bij die wedstrijden hoort het ontvangen van scheidsrechter erbij. Er moet toegezien
worden dat er geen uitloop van tijd is. Mocht de scheidsrechter of tegenpartij te laat op
komen dagen, moet de wedstrijd ingekort worden. Mocht er uitloop in tijd mogelijk zijn,
dan is dat in overleg met de beheerder van de sporthal.
Beide taken (veld en zaal) geven de coach van het team tijd en ruimte om het team voor
te bereiden op de wedstrijd die gaat plaatsvinden. Dit lijkt een makkelijke taak maar vergt
veel aandacht.
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Huisregels kleedruimtes
Voetbalschoenen
Het is verboden om op korfbalschoenen in de kantine te komen. Verder dien je de
korfbalschoenen niet in het kleedlokaal schoon te maken, maar daarbuiten.
Kleedlokalen
Na elke wedstrijd en na elke training moet het kleedlokaal schoongemaakt worden, zodat
het weer bruikbaar en netjes is voor degene die na je komen.
1. Wasbak schoonmaken (beide lokalen, ook die van de tegenpartij)
2. Douches droogmaken met een trekker (beide lokalen)
3. Kleedlokalen vegen en schoon trekken met een trekker (beide lokalen)
4. WC vegen (beide lokalen)
5. Scheidsrechterlokaal vegen/droogmaken met een trekker
6. Na de wedstrijden samen de bekers afwassen waar ranja of thee uit gedronken is
Je bent met je hele team verantwoordelijk voor het netjes achter laten van de
accommodatie. Ook die van de tegenpartij.
En voel jezelf met je team verantwoordelijk om de lokalen bij andere clubs ook netjes
achter te laten.
Waardevolle spullen
Zorg ervoor dat bij elke wedstrijd en elke training geen waardevolle spullen in de
kleedlokalen achterblijven. Hier heeft niemand zicht op als iedereen op het veld staat.
Sieraden en lange oorbellen zijn niet toegestaan tijdens de wedstrijd. Het is ons advies
om lange haren op een staart te hebben.
Kleding en materialen
Wees zuinig op je eigen kleding, maar ook op die van de vereniging. De trainingspakken
die door de vereniging worden uitgegeven zijn presentatiepakken, geen pakken om in te
trainen of buiten het korfballen om te dragen.
Rookvrij sportpark
Vanaf de start van seizoen 2019 – 2020, zal op sportpark “de Heibunders” in Mariahout de
rookvrije richtlijnen van kracht zijn tijdens jeugdwedstrijden, jeugdtrainingen en andere
jeugdactiviteiten. Door middel van borden bij de ingang en op kritische plekken op het
sportpark wordt iedere bezoeker attent gemaakt op het beleid.
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Accommodatie
Sportcomplexen
De Heibunders

Veghelsedijk 1

5738 RJ

Mariahout

0413-209505

Buurthuis

Bernadettestraat 43

5738 AV

Mariahout

0499-422081

De Klumper

Papenhoef 2

5737 BS

Lieshout

0499-422810

De Dreef

De Duivenakker 76

5735 JB

Aarle-Rixtel

0492-382149

D’n Ekker

Wijnkelderweg 73

5741 ND

Beek en Donk

0492-463389

’t Zand

Geneneind 2

5761 AA

Bakel

0492-344000

Sporthal Zwijsen College

Prins Willem Alexander Sportpark 15

5461 XL

Veghel

0413-366941
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Samenstelling teams
Klasse
Welpen
Pupillen F
Pupillen E
Pupillen D
Aspiranten C
Aspiranten B
Junioren
Senioren

Leeftijd
5-6 jaar
5-7 jaar
7-9 jaar (max. 10)
9-11 jaar (max. 12)
11-13 jaar (max 14)
13-15 jaar (max 16)
15-18 jaar (max 19)
NVT

Seizoensopening
Bij aanvang van elk seizoen verzorgen wij een teampresentatie. Elk jaar wordt deze
georganiseerd in samenwerking met VV Mariahout. Ouders, kennissen en
belangstellenden zijn dan uitgenodigd om te komen kijken naar onze jeugdteams met
hun trainsters en coaches en naar onze seniorenteams met hun trainer. Ook de
shirtsponsors zijn aanwezig en worden aan u voorgesteld.

Kamp
Elk jaar wordt er een kamp georganiseerd voor alle jeugdspeelsters, in de eerste week
van de schoolvakantieperiode. Enthousiaste commissieleden zetten elk jaar een
fantastisch evenement in elkaar waar elk kind plezier aan beleeft. Door een kleine
bijdrage van de ouders kunnen onze speelsters 3 dagen en 2 nachten in een
kampeerboerderij logeren.
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Gratis sponsoren!
Hoe werkt gratis sponsoren?
Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan onze vereniging, zonder
dat het u een cent extra kost!
Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan
en 75% van deze commissie wordt op onze bankrekening gestort!
Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via de banner op
www.korfbalflamingos.nl naar de site van Bol.com, u betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste
geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert onze vereniging hier direct van!
Lekker en gemakkelijk
Ook bij elke restaurantreservering of pizzabestelling ontvangen wij geld in de clubkas.
Dus ga voor de volgende online aankoop langs www.korfbalflamingos.nl en gebruik
SponsorKliks.
Transacties en inkomsten bekijken
Vul op SponsorKliks.com uw emailadres in en u krijgt toegang tot het transactieoverzicht van
onze vereniging. U ontvangt dan ook maandelijks een update van onze inkomsten.
Een selectie van winkels in het Sponsorkliks winkelcentrum:

















Dinnersite.nl
Thuisbezorgd.nl
Bol.com
iTunes
Viking
Booking.com
Wehkamp
Zalando
Kras
Aktiesport
Expedia
V&D
Vodafone
Sneltoner.nl
BCC
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Ledenlijst Seizoen 2019-2020
A1

A2

Rosa Maas
Eva Leenders
Meike Daniëls
Jade Manders
Lieke van de Ven
Demi Bardoel
Isa Leenders
Simone Senders
Kyra Maas

Pien van de Ven
Myrte Maas
Lotte van Erp
Veerle Robbescheuten
Maud Aalders
Evy van Lierop
Marlou vd Heuvel
Amy Maas
Jente Boudewijns
Suus van de Ven

B1
Daisy van de Nobelen
Lieke Bunthof
Senne van Lieshout
Sanne Aarts
Maud van Sinten
Merle Willems
Linde Daniels
Fieke van den Heuvel
Noa Vereijken

C1
Janneke Beniers
Eva Vogels
Dana van Berlo
Lina van den Heuvel
Nina Jacobs
Floor van der Aa
Nina van Gogh
Pleun van den Berg
Julia Bekx
Iris Migchels

B2
Lynn Opsteen
Mare Leenders
Evy Jacobs
Sanne van den Oever
Nynke Vaessen
Janne van den Berg
Maartje van Breugel
Marit Gilsing
Hilde van den Bogaart
Lieke Aalders

D1
Lieke Beniers
Mara Beestman
Lise de Louw
Kyra Bijl
Tatum van den Boom
Jade Gilsing
Jade Verhoeven
Isa Heesakkers
Jill van Berlo
Yara van der Linden
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E1
Lizzie Verbakel
Silke van der Linden
Lin Daniels
Lise van Velthooven
Lena Goos

E2
Magda Majrowska
Yuna Bijvelds
Noor van den Oever
Simone Migchels
Inge Hendriks

F1
Sophie van Thiel
Nova Heesakkers
Ise van der Linden
Lizzy van Lanen
Emma vd Heuvel
Amber Berkvens

SENIOREN 1
Manon van Eijndhoven
Isa van Eijndhoven
Ada Kornuijt
Vera Leenders
Emma Leenders
Neeltje Berkvens
Charlotte Rooijakkers
Sanne Scheepers
Maud Kornuijt
Sanne van Lierop
Elja Maas

RECREANTEN
Ilse Maas-Brouwers
Herma van de Rijt-Daniëls
Anja van de Velden-van Hek
Gerrie Heesakkers
Tineke van de Eijnde-van Rossum
José van de Broek
Sandra van de Akker
Gertie van Neerven
Dorien Raaijmakers-Biemans
Rianda Huybrechts-Brouwers

MIDWEEK
Else Barten-Maas
Lizette van de Ven
Linda Corsten
Wendy Hollanders
Lindy Verbrugge
Monique Hollanders
Linda Schellings
Annet van de Ven
Debbie Meulendijks
Hilde Leenders
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Wedstrijdprogramma en speelkalender
De wedstrijdprogramma’s worden tijdig overhandigd aan de spelende leden, waarbij
duidelijk is waar en hoe laat er gekorfbald moet worden. Wij verzoeken u om deze
nauwkeurig op te schrijven om onduidelijkheden te voorkomen.
Ook worden de wedstrijden gepubliceerd op onze eigen website, Facebook en in
“de Mooi-laarbeek”. Daarnaast kunt u zelf het één en ander rustig nalezen op www.knkv.nl
Hieronder een voorlopig wedstrijdprogramma en speelkalender. Kijk vooral naar de laatste
twee kolommen. De jeugd speelt komend jaar breedtekorfbal. Senioren 1 speelt komend
jaar wedstrijdkorfbal.
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Sponsoren
SHIRTSPONSORS
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BORDSPONSORS
A3M
Mariahout
Arno Leenders Timmerwerken
Mariahout
Ben Dubbeldeman
Veghel
Boomkwekerij Frank Beniers VOF
Beek en Donk
Cafetaria Slegers
Lieshout
Brabant Tent Tentenverhuur
Hair Visi
Mariahout
Maarten Vogels Agri B.V.
Mariahout
Gebr. Kanters Loon- grondvezetbedrijf
Beek en Donk
Gottenbos Electrotechniek
Lieshout
H. Berkvens Transport
Mariahout
Hondenpension Laarbeek
Mariahout
Jumbo
Mariahout
Migchels Stucwerken
Mariahout
PJJ van Hoof Service
Mariahout
Rabobank Peel-Noord
Beek en Donk
Sportshop Laarbeek
Beek en Donk
Theo Opheij Laswerken
Beek en Donk
Van Gerwen gaming BV
Mariahout
Verstegen Reclame en Belettering
Gemert
Van de Ven Vleesbedrijf
Veghel
Segeren Poorten
Mariahout
Hoveniersbedrijf Teunisse
Lieshout

Agrion BV
Mariahout
Auto Corsten
Mariahout
Bloemend
Lieshout
Bouwcentrum Swinkels
Lieshout
Colin van der Linden Timmerwerken
Mariahout
Eeterij Uniek
Beek en Donk
Harry Huijbers Beregening
Mariahout
Fransen Gerrits
Erp
Gielens Hout design
Mariahout
Grassfix van Lierop
Mariahout

Accountantskantoor van de Graft
Beek en Donk
Bavaria
Lieshout
Boekweit Transport
Lieshout
Broks Bloemen
Zijtaart
Corsten Fourage
Mariahout
De Pelgrim Horeca
Mariahout
Brabant tent tentenverhuur
Beek en Donk
Fysiotherapiepraktijk Kemps-Maas
Mariahout
Glenn Robbescheuten tegelwerken
Mariahout
Hoveniersbedrijf ’t Ven
Beek en Donk

Heesakkers straatwerken
Mariahout
Hoveniersbedrijf Appie Eeuwes
Mariahout
Kinderopvang Ukkepuk
Mariahout
Oranjebar
Mariahout
Pedicure Marja Habraken
Mariahout
Rooijakkers installatietechniek
Keldonk
Fietsvakman van den Berg
Beek en Donk
TS Caravanservice
Mariahout
Van Heeswijk Meubelen
Mierlo
T-press
Bornem
Twee en 20
Mariahout
Vermeulen Verzekering
Mariahout
Machinaal timmerbedrijf van der
Sangen
Beek en Donk

Leuk wagentje.nl
Sint Oedenrode
Raaymakers Keukens
Mariahout
Theo Gevers
Mariahout
Van Dommelen Luxe
Verpakkingsmaterialen, Mariahout
Verkeersschool het vertrouwen
Erp
Wijdeven Totaalbouw
Mariahout
VLM Van Lankveld
Mariahout
Timmerbedrijf Jacobs
Lieshout
Praktijk voor Fysiotherapie en Training.
Kemps en Rijf, Aarle Rixtel
Van den Elzen Energie
Lieshout
Bavaria Brouwerij Café
Lieshout
Aannemersbedrijf Willy Maas
Mariahout
Twan Franke Bestratingen
Mariahout

John van Kaathoven uw topslijter
Beek en Donk
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VRIENDEN VAN KORFBALVERENIGING FLAMINGO’S
Van Gennip Cultuurtechniek BV
Sint Oedenrode
Autoschadeherstel Jurgen Vissers
Mariahout
Caravanstalling Rooijakkers
Mariahout
Lambert Sanders
Mariahout

EBI Koeltechnische montage
Mariahout
Autobedrijf Oerlemans Peugeotspecialist, Nijnsel
Dierenkliniek Lieshout
Lieshout
Rijwielhandel P. van den Berg
Beek en Donk

Marchamp M. van Heertum
Mariahout
Harpie B.V.
Aarle-Rixtel
Stalling Leenders Mariahout
Mariahout
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