
 
 
 
 
 
 
 
Update: 11jul2021 
 

Zonder jou is er geen bal aan! 
Help jij mee om alle ballen in de lucht te houden? 
 
 

Bestuur 

Wenselijke bezetting: minimaal 5 personen en een voorzitter 
Huidige bezettting:  
Annemarie Boers, Jacqueline Daniëls, Martin van den Heuvel, Ilse Maas 
1 aanmelding ontvangen van Vera Leenders 
Omschrijving: 
Beleid voeren waardoor onze vereniging financieel gezond blijft, continuïteit wordt 
gewaarborgd, sportieve doelstellingen kunnen worden behaald in een veilig en plezierig 
sportklimaat. Vrijwilligers werven (denk aan oberen tijdens de kletsavonden en NL 
doet) en contacten onderhouden met hoofdtrainer, alle commissies, KNKV en andere 
korfbalverenigingen, Gemeente Laarbeek, VV Mariahout. 
Tijdbelasting: 
Eén keer per maand een vergadering. 
Daarnaast gemiddeld 2 uur per week aan diverse taken en werkzaamheden.  

Het huidige bestuur werkt al een aantal jaren fijn samen,  
maar om continuïteit te waarborgen is het belangrijk dat het bestuur 
wordt versterkt met (een) nieuwe aanwinst(en). Ga jij die uitdaging 
aan? (Je hoeft niet per se een korfbalachtergrond te hebben) 

 

Trainers / coaches  
Wenselijke bezetting: 1 a 2 personen per team waardoor ze 2x per week kunnen 
trainen en op zaterdag of zondag begeleid worden bij de wedstrijd. 
Huidige bezetting voor 2021-2021:  
Irma Kelders (S1), Mirjan Bekkers (S2), Ada Kornuijt (A1), Annemarie Boers en Leonie 
van de Heuvel (B1) Meike Daniels, Mirte Maas, Mendy Beestman, Gerdi Gilsing, 
Annemarie Boers (C1), Lizette en Lieke van de Ven, Sally Daniels, Fieke van de Heuvel, 
Noa Vereijken (D1), Linde Daniels en Merle Willems (E1), Vacature (Kangoeroes). 
Omschrijving: 
Trainingen invullen op het juiste niveau, stimuleren van sportiviteit, plezier en 
talentontwikkeling. Coachen met een positieve benadering van de speelsters met oog 
voor motivatie, talent en prestatie. 
Tijdbelasting: 
Trainen: 3 uur per week inclusief de voorbereiding. 
Coachen: 4 uur per week, inclusief reistijd. 

Laat het weten aan de technische commissie als je interesse hebt om 
te trainen of coachen.  

 
  



 
 
 
 
 
 
 

Technische commissie  
Wenselijke bezetting: 6 personen  
Huidige bezetting:  
Manon de Beer, Vera Leenders (stoppen beiden), Neeltje Berkvens, Ada Kornuijt,  
Corine Aalders, Bea Daniëls 
Omschrijving: 
Zorgen dat alles rondom technisch kader is ingevuld en wordt opgevolgd. D.w.z. 
indeling en opgave van de teams, bezetting van trainers/coaches invullen en hen waar 
nodig ondersteuning bieden, evalueren, zaaluren inplannen voor training en 
wedstrijden, kleedlokalenindeling, informatiebijeenkomst houden voor ouders van 
nieuwe leden. 
Tijdbelasting: 
Eén keer per maand vergaderen. 
Daarnaast ong 1 uur per week voor diverse taken. 
Piekbelasting in april/mei i.v.m. indeling voor het nieuwe seizoen. 

 

Sponsorcommissie  
Wenselijke bezetting: 4 personen  
Huidige bezetting:  
Leo Corsten (stopt na 2021) Anouk van Eijndhoven, Mario Kornuijt, Maud Kornuijt,  
Eva Leenders 
Omschrijving: 
Sponsoren werven en behouden. Contracten afsluiten en contacten onderhouden met 
shirtsponsoren en bordsponsoren. Per seizoen indeling sponsor per team maken. 
Shirtsponsoren op seizoensopening ontvangen. Teamfoto’s met shirtsponsor maken.  
Tijdbelasting: 
Eén keer per maand vergaderen. 
Daarnaast gemiddeld 1 uur per week voor diverse taken. 

Opbrengsten en bijdragen van sponsoring zijn belangrijk voor de 
financiën en uitstraling van de vereniging. Heb jij interesse om hier 
een steentje aan bij te dragen, laat het weten aan bestuur of 
sponsorcommissie. 

 

PR commissie  
Wenselijke bezetting: 3 personen  
Huidige bezetting:  
Regine Wijnen, Hilde Leenders, Lindy Verbruggen 
Omschrijving: 
Promotionele berichtgeving plaatsen in Mooi Laarbeek, op de website en op de 
Facebook en Instagram pagina. 
En de Flaminfo nieuwsbrief in elkaar zetten en publiceren (3x per seizoen). 
Tijdbelasting: 
Gemiddeld 1 tot 1,5 uur per maand. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Accommodatiecommissie / klusploeg 

Wenselijke bezetting: 4 personen  
Huidige bezetting:  
Leo Corsten, Henk van de Boom, Frans Daniels, Rini de Groot, Erik Bunthof 
Omschrijving: 
Onderhoud aan alles in en om het veld en gebouwen op het sportpark. 
Het schoonmaken van de sponsorborden om het veld komt elk seizoen terug. 
Tijdbelasting: 
Ad hoc taken op het moment dat er iets moet gebeuren.  

Ben jij handig in klussen en heb je zo af en toe eens tijd om te zorgen 
dat alles in en om het veld in orde is? Of kun jij helpen met 
schoonmaken van sponsorborden? Laat het ons weten. 

 

Actiecommissie  
Wenselijke bezetting: 3 à 4 personen  
Huidige bezetting: Anouk van Eijndhoven, Manon van Eijndhoven, Sanne van Lierop 
Omschrijving: 

Acties bedenken en uitvoeren om een extra centje in het laatje te brengen van de 
vereniging. En meehelpen bij bestaande acties en evenementen (zoals de jaarlijkse 
paaseitjesactie en het Kubb-toernooien en de 2-jaarlijkse Grote Club Actie). 
Tijdbelasting: 
Per actie 1 of 2 x een bespreking en de tijd die het kost om spullen in te kopen en te 
helpen tijdens de actie/evenement zelf. Gemiddeld 2 uur per maand.  

Als jij goede ideeën hebt voor een leuke en lucratieve actie om de 
clubkas te spekken en het je leuk lijkt om te helpen, meld je dan.  

 

Arbitragecommissie  
Wenselijke bezetting: 3 personen  
Huidige bezetting:  
Emma Leenders, Charlotte Rooijakkers, Wendy Hollanders (stoppen alle drie) 
Nieuwe bezetting:  
Simone Senders, Monique Manders en ….....? 
Omschrijving: 
Begeleiden en opleiden van scheidsrechters binnen de vereniging (Korfbalmasterz voor 
iedereen vanaf 16 jaar en praktijkopleiding). Voldoen aan de eisen van het KNKV 
m.b.t. Masterplan Arbitrage. Indelen scheidsrechters breedtekorfbal wedstrijden en 
invoeren in wedstrijdzaken app. Aandacht voor week van de scheidsrechter. 
Spelregelavond. Spelregelwijzigingen bekend maken. Contact onderhouden met 
verenigingsscheidsrechter, begeleider en beoordelaar om arbitrage verplichting 
wedstrijdkorfbal te halen. 
Tijdbelasting: 
Eén keer per 2 maanden vergaderen + gemiddeld 3 uur per maand voor diverse taken. 

Wie kan helpen in deze commissie om de arbitrage in goede banen te 
leiden? Een belangrijke taak, want zonder scheidsrechters kunnen we 
niet korfballen! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neutrale scheidsrechter of beoordelaar 

Wenselijke bezetting: min 2 personen  
Huidige bezetting:  
Wendy Hollanders (stopt) en Leonie van de Heuvel 
Omschrijving: 
Opgeleide scheidsrechters en beoordelaars zorgen voor een prettig en veilig 
sportklimaat. Het KNKV streeft ernaar dat alle wedstrijden gefloten worden door 
bekwame scheidsrechters, die indien nodig begeleid worden door beoordelaars. Op 
basis van de KNKV rompregeling arbitrage zijn verenigingen waarvan teams uitkomen 
in de wedstrijdkorfbalcompetitie verplicht om een neutrale scheidsrechter danwel 
beoordelaar te leveren. Hier ligt een bonus/males sanctie aan ten grondslag als je te 
weinig of juist meer levert dan zou moeten. Jarenlang hebben Wendy en Leonie er 
samen voor gezorgd dat we aan deze regeling konden voldoen.  
Tijdbelasting: 
Een eventuele opleiding kost uiteraard tijd voordat je officieel KNKV scheidsrechter 
bent. Daarna door jou zelf in te vullen hoe vaak je wilt gaan fluiten. 

Lijkt het je een uitdaging om wedstrijden te fluiten in het 
wedstrijdkorfbal? Dan is de opleiding KNKV-scheidsrechter  
echt iets voor jou! De opleiding is geschikt voor iedereen die in het 
bezit is van het spelregelbewijs of Basisopleiding B. De opleiding is 
geheel gericht op de praktijk. Je fluit, onder begeleiding van een 
verenigingsbegeleider of KNKV beoordelaar, zoveel wedstrijden 
(wedstrijdkorfbal) als nodig zijn om het examen met goed gevolg af te 
leggen. Je leert in de praktijk. Je mag gedurende deze opleiding zelf 
aangegeven wanneer je beschikbaar bent om deze wedstrijden te 
fluiten.  
Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, kun je heel gemakkelijk in 
de KNKV app aangeven wanneer je beschikbaar bent om wedstrijden 
te fluiten. Dit kan iedere week zijn, maar ook een keer per maand op 
een zaterdag/zondag. Je kunt zelfs de tijdstippen aangeven. Ruim van 
tevoren krijg je de wedstrijden toegewezen. Je hebt dus helemaal zelf 
in de hand wanneer je de wedstrijden kunt fluiten. Super gemakkelijk 
en daarbij word je altijd warm ontvangen door de thuisvereniging. 
Zonder jou kunnen er geen wedstrijden worden gespeeld. Alle kleine 
beetjes, zijn al van harte welkom. 

 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdcommissie  
Wenselijke bezetting: 3 personen  
Huidige bezetting:  
Wendy Beniers, Annet van de Ven, Lizette van de Ven 
Omschrijving: 
Zorgen voor nevenactiviteiten voor alle jeugdleden ter ontspanning en vermaak naast 
korfbal. Denk aan bowlen, bingo, speurtocht of iets dergelijks. 
En ook presentjes regelen voor jeugdkampioensteams. 
Tijdbelasting: 
Gemiddeld 3 uur per voor te bereiden activiteit, plus de tijd die het begeleiden van de 
activiteit op het moment zelf kost. En afhankelijk van aantal kampioenen de inkoop 
van de presentjes regelen en zorgen dat iemand het overhandigt. 

 
 

Kampcommissie  
Wenselijke bezetting: 6 personen  
Huidige bezetting:  
Speelsters uit Senioren 1 
Omschrijving: 
Jaarlijks een korfbalkamp voor de jeugdleden organiseren. 
Tijdbelasting: 
Van april tot juli voorbereidingen. In juli het kamp zelf. Daarna evalueren. 

 
 

Werkgroep seizoensopening 

Wenselijke bezetting: 3 personen  
Huidige bezetting:  
Femke Bunthof, Jacqueline Daniels, Ilse Maas 
Omschrijving: 
Samen met VV Mariahout organiseren van de jaarlijkse opening van het nieuwe 
voetbal-/korfbalseizoen eind augustus/begin september.  
Denk aan invullen van het programma en catering, contact met sponsorcommissie, PR 
en coördineren op de dag zelf.  
Tijdbelasting: 
Van mei tot juli voorbereidingen d.m.v. 1 x fysiek vergaderen en rest via app en  
e-mail. En een evaluatiemeeting in september. 

Vrijwilligers zijn nodig voor begeleiding van spellen, uitdelen van ranja 
en broodjes knakworst en voor verkoopstand van korfbalkledinglijn. 
Meld je aan via epjbunthof@onsbrabantnet.nl 

 
 


