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Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het succes in de toekomst
De eerste stressvolle periode hebben we gelukkig achter de rug, want het is altijd de vraag of de
samengestelde teams voor- nog steeds eruitzien na de vakantieperiode. Uiteraard zijn er transfers
geweest, maar op zich mogen we niet klagen. Alle jeugdteams zijn gevuld en bij de F wordt er overwogen om een F3 in de zaal in te schrijven. De selectie heeft een vliegende start gemaakt en zelfs
wordt er hardop gefantaseerd over de Overgangsklasse

. De fantasie maakte afgelopen zaterdag

overigens plaats met de hoop bovenin lekker mee te draaien.
Vorig seizoen stond in het teken van duurzaamheid en daar hebben we in deze tijden heel veel profijt van gezien de energiecrises met torenhoge kosten. We kunnen blijven douchen, het licht kan
tijdens de training aan blijven, de kantine kan openblijven en wedstrijden kunnen in de avond blijven plaatsvinden. Misschien iets raars dat ik dit vermeld, maar er zijn dus verenigingen die hun
activiteiten moet afschalen of zelfs tot het minimum moeten beperken. En als er geen regeling
plaatsvindt zullen zelfs verenigingen verdwijnen.
Uiteraard blijven we niet stil zitten en kijken we naar diverse mogelijkheden om ons steentje bij te
dragen aan duurzaamheid b.v. energieopslag, wateropvang en windenergie.
Om alles in goede banen te leiden hebben we handjes nodig, handjes voor alledaagse klusjes maar
ook knappe koppen met een visie en een uitdaging niet uit de weg gaan. We noemen deze handjes
vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het succes in de toekomst (tegeltjes wijsheid

) We hebben als doel gesteld dit seizoen te investeren om alle vrijwilligerstaken eerst in kaart

te brengen en vervolgens de juiste handjes erbij te zoeken. Omdat het benaderen van mensen een
tijdrovende klus is hebben we als eerst gezocht naar een juiste persoon om deze vrijwilligers te banderen. We hebben Hester Barreveld bereid gevonden om deze helse klus uit te voeren.
Dus hoor je gehijg in je nek of plotseling een hand op je schouder kan het goed zijn dat je vervolgens
de vraag krijgt of je tijd hebt om iets voor de vereniging te betekenen

.

Ook staat dit seizoen in het teken van werven van leden. Jeugd is het makkelijkst en we zijn daar
volop mee bezig, maar ook een 4e seniorenteam staat hoog op het verlanglijstje. Ben jij (oud)
korfballer en zie je het zitten om in een nieuw team voor de gezelligheid te ballen meld je aan.
We kunnen dan inventariseren en wie weet vormt zich een team waarin je lekker kan sporten.
Voor nu lekker sporten en plezier maken.
Groeten,
Danny
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Adres:

Enk 190

Postcode:

3075 VC Rotterdam

Telefoon nummer:

010-4321189

Email:

secretariaat@ozc-rotterdam.nl

Voorzitter: Danny Schipper

Wedstrijdsecr Jeugd: Elza Burg

Telefoon: 06 – 53 11 17 08

Telefoon: 06 – 13 23 17 20

E-mail: voorzitter@ozc-rotterdam.nl

Telefoon: 010 – 480 14 48

Secretaris: Cindy Boender

E-mail: secrjeugd@ozc-rotterdam.nl

Telefoon: 06 – 80 11 22 41

Aanspreekpunt ouders DEF: Elza Burg

E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl
Penningmeester: Vacant
Telefoon:
E-mail: penningmeester@ozc-rotterdam.nl
Bankrekeningnummer: NL75 INGB 0006 5215 32
Algemene zaken: Boyd IJzelenberg
Telefoon: 06 – 25 11 31 94
E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl
Technische zaken: Yvonne Sap
Telefoon: 06 – 29 56 52 05
E-mail: yhj.sap@sap.beheer.com
Kantinezaken: Boyd IJzelenberg
Telefoon: 06 – 25 11 31 94
E-mail: kantine@ozc-rotterdam.nl
Vrijwilligers–coördinatie: Vacant
Telefoon:

Telefoon: 06 – 13 23 17 20
E-mail: secrjeugd@ozc-rotterdam.nl
Aanspreekpunt ouders ABC: Romy van Hillo
Telefoon: 06 – 39 76 71 46
E-mail: romyvanhillo@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat Senioren: Michelle de Vlaam
Telefoon: 06–17 30 01 35
E-mail: secrsenior@ozc-rotterdam.nl
Aanspreekpunt Senioren: Michelle de Vlaam
Telefoon: 06–17 30 01 35
E-mail: secrsenior@ozc-rotterdam.nl
Trainers coördinator: Antonio v.d. Biezen
Telefoon: 06 – 41 98 32 55
E-mail: advdbiezen@gmail.com
Voorzitter TC: Vacant
E-mail:

E-mail: secretariaat@ozc-rotterdam.nl
Voorzitter sponsorcommissie: Vacant

Redactie LdL: Erik van Rosengarten

Telefoon:

Telefoon: 06 – 18 76 09 35

E-mail: prsponsor@ozc-rotterdam.nl

E-mail: redactie.ozc.ldl@gmail.com

https://www.instagram.com/ozc.rotterdam/

https://www.facebook.com/OZCRotterdam/

https://www.tiktok.com/@ozc.rotterdam
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Trainings tijden veld per 01/08
Dinsdag

Donderdag

Team

Veld

Team

Kweekvijver

18:15—19:00

Tijd

3

E– Groep

18:30—19:30

Tijd

Veld
4

F-Groep

18:30—19:30

4

D– Groep

18:30—19:30

1

E– Groep

18:30—19:30

1

Recreanten

18:30—19:30

3

D– Groep

18:30—19:30

2

C1

19:30-20:30

3

C1

19:30—20:30

3

B1

19:30—20:30

2

B1

19:30—20:30

2

A1

19:30—20:30

1

A1

19:30—20:30

1

Selectie

20:30—21:30

1

Selectie

20:30—21:30

1

3

20:30—21:30

3

3

20:30—21:30

2
Zaterdag
Kangoeroes
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Beste leden,
In het seizoen 22/23 zullen een aantal zaken net wat anders geregeld worden dan in de
afgelopen jaren. Om te beginnen met de aanzeggingen van de scheidsrechters, deze taak
wordt dit seizoen door Jordi en Rinse geregeld, dit houdt in dat zij verantwoordelijk zijn
voor welke scheidsrechter welke wedstrijd fluit. Dit is geen simpele taak aangezien een aantal ervaren scheidsrechters door omstandigheden nu niet meer zo regelmatig kunnen fluiten
als in de jaren hiervoor. Dus mocht u al ervaring hebben in het fluiten van (voornamelijk
ABC + senioren) wedstrijden of heeft u de ambitie omdat te doen, dan horen Jordi en Rinse
dat graag.

Daarnaast zijn er uit de ledenwervingsacties van vorig jaar weer veel nieuwe leden bij OZC,
we hopen als TC dat alle OZC’ers de nieuwe leden wegwijs willen maken binnen de vereniging zodat zij zich hier ook thuis voelen.
Door deze nieuwe leden zorgen natuurlijk ook voor wat nieuwe teams én deze teams hebben
natuurlijk ook trainers nodig, op dit moment zijn er trainers nodig bij de E1 en de E2, ook
zal er in de zaal een nieuw team gevormd worden de F3 en daar hopen we ook 2 trainers
voor te vinden, heb je interesse meld het dan bij een van de TC leden. Ook bij de kweekvijver kan een extra helpend handje nooit kwaad.
Ook zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor het zaalseizoen de trainingstijden
zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Tevens is de TC ook opzoek naar een voor-

zitter.
Tot slot wensen wij heel OZC een goed en vooral sportief seizoen toe en hopen wij op een open communicatie, dus mocht je tips of tops hebben zeg het dan vooral tegen ons op de dinsdag, donderdag of zaterdag!
Tot op het veld,
De Technische Commissie

De afgelopen weken zijn er veel broekjes, rokjes en shirtjes uitgedeeld.
Uiteraard is het mogelijk om te ruilen als het te klein / te groot is.
Geef het door aan je trainer en dan regelen we het op een dinsdag,
donderdag of zaterdag.
Groetjes
Michelle
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Tijdens de vorige editie van de LDL hebben wij een aantal openstaande punten aangekaart
waar nog best aan gewerkt dient te worden.
Hieronder kaart ik alle punten aan, met de bijbehorende status in het blauw geschreven.
•
100 jarige bestaan van OZC (hier kunnen we nog alle hulp bij gebruiken)
Tijdens de ALV van woe 29 juni 2022 hebben we besloten om alles uit de kast te
halen tijdens het 105 jarige bestaan.
•
Contributie
INVESTEREN IN DUURZAAMHEID LOONT #SPORTIEF IN DUURZAAMHEID
Contributies worden niet verhoogd seizoen 2022-2023 ☺
•
Vrijwilligers
Graag vullen wij onze commissies met méér vrijwilligers, want binnen de vereniging
moet vaak een hoop werk verzet worden om doelstellingen te behalen. De inzet van
jullie vrijwilligers is dan ook écht ONMISBAAR!! Van bestuurslid tot barmedewerker,
van trainer tot commissielid of scheidsrechter: Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers.
Inmiddels kunnen wij onze leden en betrokkenen vermelden dat er een gesprek is
geweest met Hester Barreveld en is zij door het bestuur aangewezen tot vrijwilligerscoördinator. Zij is het aanspreekpunt m.b.t. alle openstaande vacatures t.b.v.
KV OZC.
•
Openstaande vacatures
Met betrekking tot de openstaande vacatures, daar komen we in de volgende editie
van de LDL op terug, met een duidelijke functiebeschrijving.
We zullen dit puntje samen met Hester doornemen zodat zij exact weet waar de
prioriteiten liggen en welke taken z.s.m. vervuld dienen te worden met alle taakomschrijvingen van dien.
Hoog tijd voor een aangepast organogram.
•
Vrijwilligerspresentje
Voor de vrijwilligers van afgelopen seizoen, is het
bestuur nog bezig met de laatste puntjes op de i,
om deze gereed te maken. Deze delen we dan
z.s.m. uit aan de vrijwilligers om jullie te bedanken
voor jullie steun t.b.v. anno 2021-2022. KV OZC
heeft in samenwerking met restaurant Die Kaiser
te Rotterdam een voucher aangemaakt voor onze
vrijwilligers. Bij inlevering van de voucher ontvang
je € 15,00 cadeau op je rekening bij Die Kaiser.
Zie de afbeelding hiernaast voor alvast een voorproefje ➔➔➔
•
Kantine OZC (inside)
De kantine willen we ook graag upgraden. Ideeën zijn natuurlijk altijd welkom, echter wel lowbudget☺ De kantine dient als visitekaart van de club, dus een leuke
huisstijl zal ten goede zijn van de stemming en het welzijn van alle betrokkenen.
Verantwoordelijke hiervoor zijn Boyd IJzelenberg en Cindy Boender
De grote koeling staat op de planning om gerepareerd te worden. Daarna zullen wij
ons richten op het inrichten, gezellig en knus maken van de kantine.

Met sportieve groet, Secretaris OZC, Cindy Boender
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KNKV Wedstrijdzaken, dé korfbal app voor korfballers, toeschouwers , officials én de wedstrijdsecretaris
Met de app blijf je eenvoudig op de hoogte van alle updates
rondom je eigen team en mis je niks van al je andere favoriete teams en spelers. Doordat de uitslagen door de officials in
de app worden vastgelegd, ben je altijd direct op de hoogte
van de uitslag. Of je nou speler bent, wel of geen lid bent van
een korfbalvereniging, het maakt niet uit. De app is er voor
iedereen die van korfbal houdt!
Volg je favoriete spelers, teams of clubs en bekijk alle standen, uitslagen en programma’s!
Ook laat de app leuke statistieken zien die je helpen in de voorbereiding op je wedstrijd. Tel
daar bij op dat je je aan- of afwezigheid bij een wedstrijd via de app kan doorgeven, direct
de route naar een uitwedstrijd kan zien en je hebt een app die zorgt voor de optimale beleving van je favoriete sport

Deze app is zowel voor

Android als IOS beschikbaar.

1 van de mogelijkheden van de app is om de wedstrijden in je eigen agenda te zetten.
Een uitleg vind je als je de QR hiernaast scant

Overige FAQ vindt je hier.
Clubblad OZC
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29 Okt:

Halloween party, van 19:30u-01:00u Bij Enk 190

30 Okt:

OZC Bingo,

Aanvang 13:00u, zaal open 12:00u.

27 Nov:

OZC Bingo,

Aanvang 13:00u, zaal open 12:00u.

18 Dec:

OZC Bingo,

Aanvang 13:00u, zaal open 12:00u.

29 Jan:

OZC Bingo,

Aanvang 13:00u, zaal open 12:00u.

25 Feb:

BBM,

26 Feb:

OZC Bingo,

Aanvang 13:00u, zaal open 12:00u.

26 Mrt:

OZC Bingo,

Aanvang 13:00u, zaal open 12:00u.

30 Apr:

OZC Bingo,

Aanvang 13:00u, zaal open 12:00u.

21 Mei:

OZC Bingo,

Aanvang 13:00u, zaal open 12:00u.

25 Jun:

OZC Bingo,

Aanvang 13:00u, zaal open 12:00u.

Aanvang 14:00u, Bij Enk 190.

− U zelf ook een advertentie ruimte kan kopen om b.v.: een team te feliciteren, of iemand
een hart onder de riem te steken. Stuur hiervoor een mail naar redactie.ozc.ldl@gmail.com

− U hier ook iets te koop kan aanbieden of vragen zoals schoenen, trainingspakken en/of
andere goederen ofwel diensten. U kunt dit sturen naar redactie.ozc.ldl@gmail.com.
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Echte korfballers beheersen de regels
Samen naar een Positieve sportcultuur en
daarbij sportiviteit en respect bevorderen.
Met dat doel trekken NOC*NSF en alle
sportbonden samen op. Een heel belangrijk middel daarbij is het vergroten van
spelregelkennis onder spelers en speelsters. Om deze kennis onder de spelers,
speelsters en natuurlijk ook coaches en ouders te verbeteren, is ‘Masterz’ geïntroduceerd. Voor korfbal is dit KorfbalMasterz.
KorfbalMasterZ
Masterz betekent: uitstekende kennis van de spelregels. Via deze officiële KNKVsite leren jeugdspelers en -speelsters (en alle andere korfballers, coaches, trainers, ouders) op een aantrekkelijke én effectieve manier de spelregels beter begrijpen. En als spelers naar de A-jeugd gaan, hebben ze natuurlijk
het spelregelbewijs.
Je leert de regels beter te begrijpen en accepteren en juist toe te passen tijdens
de wedstrijd. Dit leidt tot meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. Bovendien zorgt kennis van de spelregels voor nog meer spelplezier en kunnen spelers en speelsters voordeel halen in bepaalde spelsituaties.
Wat kun je vinden op KorfbalMasterz?
Je vindt alles wat je nodig hebt om snel je spelregelbewijs te halen. Bestuurders
en trainers/coaches vinden bovendien extra informatie, tools en ander materiaal
om hun korfballers net dat extra zetje te geven op weg naar hun spelregelbewijs.
Alle spelregels van korfbal in heldere, begrijpelijke taal.
Herkenbare voorbeelden die de regels verduidelijken.
Uitleg over de twintig lastigste spelsituaties.
Clubblad OZC
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Beste leden,
Het is jullie denk ik niet ontgaan dat we druk bezig zijn om de bardiensten proberen te
vullen. We zijn hard op weg, maar kunnen jullie hulp hard gebruiken. Er zijn nog altijd lege
plekjes in het barrooster tijdens de thuiswedstrijden, deze staan onder de noemer
“VACANT”. Heb je zin in een bardienst? Neem dan contact op met Daphne van Keeren of
Boyd IJzelenberg, dan zullen we in overleg u inplannen op een van de lege plekken.
Op de trainingsdagen hebben we dit seizoen ook een barrooster opgezet. Met dank aan de

ouders die zich vrijwillig hebben aangemeld om tijdens de dinsdag of donderdag een uurtje
bardienst te willen draaien. Dit wordt gecoördineerd door Daphne van Keeren.
Tijdens de thuiswedstrijden hebben we tegenwoordig een sterrenteam in de keuken. Deze
dames staan met plezier en toewijding hard te werken om jullie maagjes te vullen. Elke
week proberen zij een lekkere snack aan te bieden. Maayke Scheerman en Jennifer Maaskant, bedankt voor jullie inzet.
Al met al veel ontwikkelingen achter de bar.

Met vriendelijke groet,
De kantinecommissie
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Spelers: Bentley, Blake, Emma, Maren, Jayce 2x, Ziggy, Mody, Mirza, Rudy, Sabeau, Liv,
Terje, Victoria, Yoa.

Na de Tourforlife van Elza zijn de kangoeroes op de 1e competitiedag ook weer begonnen.
Na de gebruikelijke warming up gingen ze achter meester Danny aan over de loopladders,
om de hoedjes en in de hoepels.

Daarna schieten op de korven.
Met tikkertje word elke training geëindigd.
We ruimen met z'n allen op en daarna mogen ze stickers plakken.
1 sticker op je blad en 1 op je hand.
1 op je hand wil nog wel eens 3 of 4 worden en op je voorhoofd is ook leuk.
Met 8 stickers op je blad is die vol en mag je een cadeautje uitzoeken.
Dat zijn dingetjes zoals vingerpoppetjes, oude M speeltjes, 2e hands traktaties en andere
kleinigheden die door ouders anders weggegooid gaan worden. Heb je ook nog dat soort
spul in de kast liggen? Geef maar aan Elza want de tas is bijna leeg.
Heb je nog kleine familieleden, vriendjes of buurkinderen, stuur ze maar naar ons toe om
mee te doen.
Groeten, Danny Isabel en Elza
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Spelers: Aris, Jayce, Ziggie, Sabeau, Jasmijn, Liv.

Nu de reguliere teams allemaal lekker bezig zijn en Elza weer terug is van haar tourforlife
avontuur is de kweekvijver ook weer begonnen.
Beetje leger dan vorig jaar omdat er een aantal kinderen naar de F zijn gegaan.
Ze gaan eerst maar eens heel hard over het veld rennen, kunnen ze daarna beter opletten
voor de moeilijke trucjes. Zoals de bal rond je buik draaien of de bal van je ene hand op de

andere gooien.
Daarna de bal met 2 handen heeel klein stukje in de lucht gooien en weer vangen zonder
je buik te gebruiken. Als dat goed gaat mag je iets hoger, als je dan niet vangt weer iets
lager.
Als het erg goed gaat de bal hoog gooien en boven je hoofd weer vangen.
Daarna korf schieten, er staat een kangoeroepaal en een F paal.
Ze mogen bij beide schieten. Of ze gooien de bal naar mij, krijgen hem weer terug en dan
gelijk schieten. Gelukkig komt Joenoes even helpen want in je 1tje is het toch lastig kijken
of ze het allemaal goed doen.

Wie weet de oplossing om kinderen recht met 2 handen te laten schieten ipv stiekem toch
beetje scheef met 1 hand?
Of wie vind het leuk om kinderen de basis van korfbal te leren? Dan kun je hoofdtrainer
kweekvijver worden ;)
Ook hier kunnen we nieuwe kinderen gebruiken, neem je vriendjes mee of vertel je buurkinderen over hoe leuk korfbal is.
Groeten Elza
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Dames: Pip, Guusje

Heren: Sef, Memphis, Ryan, Marcos, Mas

Coach: Bennie, Esther
Wedstrijden:
10 sep 09:45
17 sep 10:00
24 sep 10:35
01 okt 09:00
08 okt 09:30
15 okt 10:00

OZC F1 - RWA F1
KOAG F1 - OZC F1
OZC F1 - Nikantes F1
RWA F1 - OZC F1
OZC F1 - KOAG F1
Nikantes F1 - OZC F1

Clubblad OZC
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Dames: Tessa, Liv

Heren: Janhilio, Mees, Marcos, Levi, Dave, Barnabas, Pepijn

Coach: Marianne, Mayra
Wedstrijden:
10 sep 10:45
17 sep 09:00
24 sep 09:30
01 okt 09:00
08 okt 10:30
15 okt 11:45

OZC F2 - Weidevogels F2
KOAG F2 - OZC F2
OZC F2 - De Meervogels F1
Weidevogels F2 - OZC F2
OZC F2 - KOAG F2
De Meervogels F1 - OZC F2

Clubblad OZC

3 -7
10 - 9
3 - 18
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Dames: Sarah, Zoë, Liona, Eefje, Chelsea, Ilza
Heren:
Coach: Rinse, Vacature
Wedstrijden:
10 sep 09:45
17 sep 09:00
24 sep 10:35
01 okt 11:00
08 okt 09:30
15 okt 09:00

OZC E1 - Nieuwerkerk E4
KCC/CK Kozijnen E2 - OZC E1
OZC E1 - KCR E4
Nieuwerkerk E4 - OZC E1
OZC E1 - KCC/CK Kozijnen E4
KCR E4 - OZC E1

Clubblad OZC
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Dames: Brechtje, Nina, Khloe, Tamika, Queen
Heren: Huseyin,
Coach: Nikkie, Vacature
Wedstrijden:
10 sep 10:45
17 sep 11:15
24 sep 09:30
01 okt 09:45
08 okt 10:30
15 okt 09:00

OZC E2 - Vriendenschaar(B) E3
ODO E4 - OZC E2
OZC E2 - Korbis E6
Vriendenschaar (B) E3 - OZC E2
OZC E2 - ODO E4
Korbis E6 - OZC E2
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Dames: Fenna, Deylucia, Zoe, Nidalia, Azra, Kayleigh, Ishara,
Heren: Umeyr, Kick
Coach: Joyce, Elena
Wedstrijden:
10 sep 13:25
17 sep 10:00
24 sep 12:40
01 okt 09:30
08 okt 11:55
15 okt 10:00

OZC D1 - KCR D3
ONDO (G) D4 - OZC D1
OZC D1 - Korbis D3
KCR D3 - OZC D1
OZC D1 - ONDO (G) D4
Korbis D3 - OZC D1

12 - 6
8 -3
4 -3

Het team moet nog aan elkaar wennen, maar laten al mooie aanvallen zien en verdedigend
zijn ze ook op de goede weg. De eerste wedstrijd werd gewonnen van KCR met prachtig
weer en een fijne sfeer op ons thuishonk. De tweede wedstrijd tegen ONDO werd verloren
met troosteloos triest weer, maar met een, ondanks de stand, toch een mooie wedstrijd
van ons team. Alle kids groeien in het spel en bovenal ook in het leren samen spelen met
alle teamleden. De enthousiasme van de kids, coaches en de ouders maken een wedstrijd
met mooi of slecht weer, winst of verlies elke keer tot een succes. Want groei betekent
winst, enthousiasme en inzet betekent plezier!!!
Winnen betekent een booster voor de volgende wedstrijd!!
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Dames: Noemie, Shade, Yasmina, Britget
Heren: Adrien, Rafael, Noah,
Coach: Frank, Erik
Wedstrijden:
10 sep 12:15
24 sep 11:35
01 okt 10:30
08 okt 12:55
15 okt 10:00
26 okt 18:15

OZC D2 - De Meervogels D2
OZC D2 - KVS/Groeneveld keukens D2
De Meervogels D2 - OZC D2
OZC D2 - VEO D3
KVS/Groeneveld keukens D2 - OZC D2
VEO D3 - OZC D2

Clubblad OZC

9 -1
2 -7

19

Dames: Micah, Shamayra, Elin, Shivani, Sevda Nur, Defnenaz, Ninon, Djeneba
Heren: Ricardo, Mike, Ashyloh,
Coach: Kevin v L., Thom
Wedstrijden:
10 sep 11:00
17 sep 11:00
24 sep 10:45
01 okt 10:00
08 okt 10:45
15 okt 09:30

OZC C1 - KCR C4
Nieuwerker C5 - OZC C1
OZC C1 - Olympia(S) C2
KCR C4 - OZC C1
OZC C1 - Nieuwerkerk C5
Olympia (S) C2 - OZC C1

Clubblad OZC

7 -3
1 - 12
6 -4

20

Clubblad OZC

21

Dames: Evi, Eyah, Melike, Jada, Chelsey, Evy, Tessa, Lizzy
Heren: Sinan, Thomas
Trainers : Hester, Eric
Teambegleider: Logan
Wedstrijden:
10 sep 15:00
17 sep 12:30
24 sep 13:30
01 okt 11:30
08 okt 13:20
15 okt 13:30

OZC B1 - Avanti/Post Makelaardij B4
De Meervogels B1 - OZC B1
OZC B1 - Dunas B3
Avanti/Post Makelaardij B4 - OZC B1
OZC B1 - De Meervogels B1
Dunas B3 - OZC B1
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Dames: Khianna, Sanne, Mayra, Yaëlle, Nikkie
Heren: Max, Curtis, Felix, Milan, Jamie
Trainers : Dennis, Winni
Wedstrijden:
14 sep 20:00
17 sep 11:00
20 sep 19:30
24 sep 11:30
01 okt 12:30
08 okt 11:00
15 okt 12:00

Juliana A1 - OZC A1
Refleks A2 - OZC A1
OZC A1 - Thor (R) A1
VEO A2 - OZC A1
Thor (R) A1 - OZC A1
OZC A1 - Refleks A2
OZC A1 - VEO A2
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Het wedstrijdverslag van de eerste echte wedstrijd van OZC B1. De wedstrijd is een thuiswedstrijd tegen
Avanti B4.
Na het fluitsignaal staan de coaches Eric & Hester en aanvoerster Melike klaar bij de scheidsrechter. De
scheidsrechter van vandaag is Troy.
Het team komt nog even bij elkaar voor wat bemoedigende woorden en high-fives. Ze zijn er klaar voor en
hebben er zin in!
De tweede aanval van OZC is gelijk een doelpunt. Een mooie doorloper van Thomas, aangegeven door Eyah
is de 1-0. OZC is veel en lang in de aanval en creëert kansen, maar tot een doelpunt komt het even niet.
Ondertussen doet de verdediging keihard hun best om een tegendoelpunt te voorkomen. Ballen worden
onderschept en weer naar de aanval gebracht. In de aanval valt dan de 2-0. Thomas en Melike willen voor
de doorloper, waarbij hun tegenstanders in de war raken en Melike een vrije doorloper kan nemen. De 2-0
is van Melike, aangegeven door Eyah. Avanti mag gaan aanvallen, in deze aanval valt gelijk de 2-1, uit een
schot. Nu mag OZC gaan aanvallen. De middenbal wordt genomen door Evi. Evi plaatst de bal gelijk naar
Jada die voor de aangeef staat. Evi komt erlangs voor de doorloper en die zit erin. Het staat 3-1. Over en
weer zijn er wat kansen, maar geen doelpunten. Dan geeft de scheidsrechter een strafworp aan Avanti. Deze
wordt niet benut, dus de stand blijft 3-1. De bal gaat weer naar de aanval van OZC. Eyah staat voor de
aangeeft en Melike komt langs haar tegenstander, zo voor de doorloopbal. Die zit! Het is nu 4-1. De aanval
van OZC heeft lange aanvallen door het goed afvangen van de ballen. Onder andere Tessa doet dit goed. In
de verdediging staat Evy, die erg goed verdedigd. Helaas wel een strafworp tegen en deze gaat er wel in. De
stand is 4-2. De volgende aanval van Avanti is weer een doelpunt. Dit keer een schot die goed is voor de 43. De aanval van OZC laat het hier niet bij zitten. Sinan gooit de bal naar Evi. Jada komt voor de aangeef,
Evi komt erlangs en maakt uit een doorloper 5-3. Avanti wilt voor rust nog de aansluitingstreffer vinden.
Een heer van Avanti vangt de bal goed af en gooit hem gelijk omhoog. Die zit erin, de stand is 5-4. OZC
heeft voor rust nog wat kansen, net als Avanti. Avanti maakt de 5-5, maar die wordt afgekeurd door de
scheidsrechter, omdat Jada goed op armlengte staat te verdedigen. Hierna volgt ook gelijk de rust. In de rust
gaat onze vaste supporter Rodi, altijd even schieten. We waarderen het dat hij nog steeds bij onze wedstrijden komt kijken. In de tweede helft is er ook een wissel. Chelsey komt erin voor Evy. De tweede helft begint
spannend, met kansen voor zowel Avanti als voor OZC. De aanval van OZC heeft moeite met het vinden
van goede kansen, terwijl de verdediging van OZC het steeds moeilijker heeft. Avanti krijgt kansen, maar tot
doelpunten leidt het niet. OZC gaat wisselen. Tessa gaat eruit en Shivani komt erin. Avanti krijgt een strafworp mee, die gaat gelukkig mis. Het blijft 5-4. De verdediging van OZC heeft het moeilijk. Toch houden ze
zich goed staande. Beide ploegen krijgen kansen, maar doelpunten vallen niet meer in de tweede helft. De
einduitslag is 5-4. Een resultaat om trots op te zijn.
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Heb je zelf een leuke mop.
Stuur hem op naar redactie.ozc.ldl@gmail.com.
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Trotse sponsor van het A1-team en het B1-team van OZC Rotterdam
Wie zijn we: Een Chiropractiepraktijk in Barendrecht
Wat doen we: We behandelen mensen van jong tot oud
met diverse lichamelijke klachten
Wat houdt dit in: Wij zorgen dat het lichaam in balans is
en daardoor optimaal kan presteren.
Door het lichaam als een geheel te zien pakken we
de oorzaak aan van klachten of blokkades in het lichaam.
Benieuwd: Maak een afspraak voor een gratis screening
of een behandeling.
Contact: telnr. 0180-628775
Of online via onze website: www.bowmanchiropractie.nl
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John Roodzant | Heerjansdam | T. 06-44850653 | E. zonwering@horenzon.nl
www.horenzon.nl
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Heren: Dennis, Michael, Antonio, Troy, Frank, Thom, Erik, Dwight, Thijs, Rinse, Chris
Dames: Yarah, Ginny, Isabel, Maaike, Joyce, Talitha, Elena, Lisa, Nyssa, Tamara, Karina
Coach: Mark, Melina
Wedstrijden:
10 sep 16:30
17 sep 16:00
24 sep 16:20
01 okt 16:00
08 okt 16:00
15 okt 15:00
22 okt 15:30
29 okt 16:00

OZC 1 - Blauw Wit (K) 1
TOGO 1 - OZC 1
OZC 1 - ACKC 1
Seolto 1 - OZC 1
OZC 1 - Atlas 1
OZC 1 - Erasmus 1
Korbatjo 1 - OZC 1
Blauw Wit(K) 1 - OZC 1
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Heren: Dennis, Michael, Antonio, Troy, Frank, Thom, Erik, Dwight, Thijs, Rinse, Chris
Dames: Yarah, Ginny, Isabel, Maaike, Joyce, Talitha, Elena, Lisa, Nyssa, Tamara, Karina
Coach: Melina, Mark
Wedstrijden:
10 sep 15:00
17 sep 14:30
24 sep 14:45
01 okt 14:30
08 okt 14:35
15 okt 13:30
22 okt 14:00
29 okt 16:00

OZC 2 - Fortis 3
TOGO 2 - OZC 2
OZC 2 - ACKC 2
Seolto 2 - OZC 2
OZC 2 - Swift(M) 3
OZC 2 - Erasmus 2
Korbatjo 2 - OZC 2
Fortis 3 - OZC 2
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Heren: Mitchel G, Chaminda, Kevin v L, Mtchel T, Bennie, Boyd, Remco
Dames: Esther, Iris, Eline, Michelle, Suzanne
Coach: Sean
Wedstrijden:
17 sep 14:00
24 sep 12:00
08 okt 12:00
13 okt 20:30
15 okt 10:10
22 okt 13:40

Thor (R) 2 - OZC 3
OZC 3 - DES (D) 6
OZC 3 - Thor (R) 2
OZC 3 - Achilles(HG) 6
DES(D) 6 - OZC 3
Achilles(HG) 6 - OZC 3
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Spelers:

Ben Schipper
Colin Kamen
Dwight van Keeren
Erwin Verweij
Kevin Verhoef
Martijn Castelijns
Troy de Groot

Divisie 1 - Wedstrijdschema
vr 23-09-2022 OZC Darts - Kings & Queens
vr 30-09-2022 2Fast4U - OZC Darts
vr 14-10-2022 OZC Darts - V.K.B.
vr 21-10-2022 Zwervers 45 - OZC Darts
vr 11-11-2022 OZC Darts - De Korenbloem
wo 16-11-2022 The Bulldogs - OZC Darts
vr 25-11-2022 OZC Darts – Tmaaknieuit
vr 02-12-2022 Hammertime - OZC Darts
vr 09-12-2022 OZC Darts - The Eagles BullsEye

ma 19-12-2022 Doesgek - OZC Darts
vr 13-01-2023 OZC Darts - No Skills-Just Lucky
vr 20-01-2023 ´t Ackerfietje 1 - OZC Darts
di 31-01-2023 Kings & Queens - OZC Darts
vr 10-02-2023 OZC Darts - 2Fast4U
vr 10-03-2023 V.K.B. - OZC Darts
vr 17-03-2023 OZC Darts - Zwervers 45
wo 22-03-2023 De Korenbloem - OZC Darts
vr 31-03-2023 OZC Darts - The Bulldogs
vr 07-04-2023 Tmaaknieuit - OZC Darts
vr 14-04-2023 OZC Darts - Hammertime
wo 19-04-2023 The Eagles BullsEye - OZC Darts
vr 12-05-2023 OZC Darts – Doesgek
vr 26-05-2023 No Skills-Just Lucky - OZC Darts
vr 02-06-2023 OZC Darts - ´t Ackerfietje 1

Hallo dartvrienden.
Je herkent het allemaal wel denk ik
toch? Zo’n eerste wedstrijd, de kriebels, je hebt er echt zin in en wilt niks
anders dan er van genieten. Ondanks
de 2-7 nederlaag gold dit zeker voor
ons. De tegenstander (met alle respect) had er niet veel zin in helaas.
Ongelooflijk… Als je zo goed gooit en
zo duidelijk wint er dan niet van
kunnen genieten?! Maar goed… weer
over ons.
Wat een debuut voor Troy!!! Als enige
wist hij zijn singlepartij te winnen.
Waar gaat dit eindigen voor onze
Benjamin. Wellicht de nieuwe kampioen van de Ozc darttrofee?! Ik hoop
niet dat hij bijgelovig is. Anders moet
hij vanaf nu elke wedstrijd zijn
maatje Chris mee nemen.
Ander lichtpuntje was dat het tweede
punt behaald werd door de belangrijkste partij te winnen. Namelijk de
Bierronde!!! Scheelde een rondje cola
en appelsap voor de tegenstander en

er word gewoon een prijs voor vergeven aan het einde van het seizoen.
Wil je ook eens komen kijken? Afhankelijk van de redacteur staat het programma links, rechts,
onder of boven dit stukje of foto’s
Groeten Ozc Darts
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Zaterdag 24 september was de dag van Vreewijk. Ik zat ook in de organisatie daarvan. Mijn taak was het
organiseren van de sport.
Dus heb ik Atomium, scouting de Rangers, Deuce Again=de tennis, team Solo=de vechtsportclub in de Enk,
en marterial arts=de Kempo club die in corona ook bij ozc zaten uitgenodigd.
Onze plek was de parkeerplaats naast het Witte Paard, daar stond ik 1 van de 2 podia van die dag dus
leuke muziek op de achtergrond. Het andere podium stond naast buurthuis de Brink. Daar stond ook scouting de Spoorzoekers, eigenlijk uit Zuidwijk maar vooruit. Gelukkig stond daar de jeugdbrandweer naast
want die waren fikkie aan t stoken. Het podium daar waren allemaal aanstormende talenten aan t optreden. Op de dreef stonden kramen van allerlei Vreewijkse organisaties. Maar ook kramen met lekkere dingen,
leuke dingen, activiteiten, cultuur, een blikjes recycler en een heel stuk met tuinierspullen. Op de groene
Zoom stonden ook nog kramen met van allerlei leuks.
De dag begon trouwens met een ontbijt op 7 locaties in Vreewijk, voor alle bewoners die dat leuk zouden
vinden. Ik ben wezen ontbijten in de Enkflat, kon ik daarna gelijk door naar OZC om spullen te pakken die
ik mee wilde nemen om OZC te gaan promoten op deze dag van Vreewijk. 3 voeten, 2 gele korven,1 blauwe. 1D,1F,1kweekvijver paal en een verlengstuk van een halve meter, ook geschikt voor kangoeroes. 1 3tje,1
4tje, 1 5je,1 pluche en 1 plastic bal. 6 pittenzakjes, 1pion, 4 hoepels en 1 loopladder. En de nieuwe kangoeroe flyers en poster plus nog wat ozc spullen.
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Alles op de kar en duwen naar de groene Zoom.
Daar de ruimte verdeelt met de scouting, handbal en kempo.
Dan zijn we er klaar voor, gelukkig regent het niet heel veel meer. En Danny komt ook een
tijd mee doen.
Als er kinderen langs lopen gooien we ze een bal toe en probeer ze over te halen die in een
korf te gooien, kangoeroe leeftijd kunnen ook met de pittenzakken een bal van de pion
gooien of de hoepels eromheen. Grotere daag ik uit om me na te doen in de loopladder. Als
kinderen dan lekker bezig zijn spreken we de ouders aan om ze te vertellen hoe leuk hun
kind bij OZC kan sporten.
Ze krijgen een flyer mee van de kangoeroes en we vragen ze om een telefoon nummer.
Zo tegen 3 uur was het niet druk meer en begon het net teveel te regenen, inpakken en
terug naar OZC dus. Volgend jaar weer.
Ik heb net al 13 ouders geappt met een uitnodiging om mee te komen doen bij kangoeroe
klup, kweekvijver of DE training. Al paar antwoorden binnen dat ze komen.
Want daar doen we dit allemaal natuurlijk voor, nieuwe leden.
Mocht je denken dat je dat ook leuk vind dan kun je OZC promoten op 12 oktober of op
een ander evenement in de buurt.
Groeten Elza en Danny.
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Beste OZC’ers,
We willen de eerste helft van het veld goed afsluiten. Dus.. zet
29 oktober alvast in je agenda!

Dit willen we doen met een feestje, namelijk een Halloween
party. We gaan 19:30 van start en eindigen zoals gewoonlijk
om 01:00.
Ga zo griezelig mogelijk verkleed.
Met vriendelijke groet,
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Hallo, ik ben Hester voor degene die mij niet kennen
ik ben de trainer/coach van de B1.
Getrouwd met Eric en moeder van Lotte.
Naast mijn gezin, werk, trainer/coach, sociale leven
en
mijn reuma, heb ik de taak van vrijwilligers coördinator op
mij genomen.
Ik hoop dat jullie met mij de handen uit de mouwen
willen
steken en van OZC een booming business willen maken
waar wij op kunnen bouwen en vertrouwen.
In de komende LdL stellen een aantal vrijwilligs zich
aan
jullie voor. Dit keer Cees, Petar en Jolanda
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Even voorstellen…
Vorige week hebben Danny en Hester mij
gevraagd of ik vrijwillig vrijwilliger wil worden voor de club. Want zoals jullie in de
eerste editie van LdL hebben kunnen lezen
is er een aantal openstaande functies en is
er een heleboel te doen voor vrijwilligers.
Gezien mijn gebrek aan commercieel en
financieel inzicht leek het mij beter om de
sponsorwerving en kascommissie aan anderen over te laten. Maar wat ik wel kan is
klussen en opruimen, dus ik zal mij komend
seizoen gaan bezighouden met het opknappen en herinrichten van de opslagruimte.
Dus als je mij daar zien klooien en rommelen, niets aan de hand, dan wordt er vrijwilligerswerk verricht.
Voor degenen die mij nog niet kennen: ik ben Petar Lubking, 47 jaar en ik woon met mijn vrouw
Jitske, Kick (D1) en Eef (E1) op Katendrecht. Ik werk als ingenieur bij aannemer Van Oord en in
mijn vrije tijd zit ik veel op de racefiets of pingel wat op de piano. Als kind heb ik ook jaren gekorfbald (Trekvogels) en mijn vader heeft in de jaren '60 nog bij Het Zuiden gespeeld (en de redactie van het clubblad gedaan), dus het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Als je het trouwens ook leuk vindt om te helpen, meld je dan aan bij Hester als vrijwilliger!
Groeten,
Petar
———————————————————————————————————————————Hallo Iedereen,
Mij werd onlangs gevraagd om een stukje te schrijven over mezelf als vrijwilliger bij Ozc.
Laat ik me eerst even voorstellen.
Mijn naam is Jolanda Hulsman Oosterveld.
Ben getrouwd e met Fred en heb een zoon Tim van 24
En ik werk 4 dagen in de week bij DHL Freight als Customerservice medewerker Palletadministratie.
Toen ik 7 a 8 jaar oud was, kwam ik in aanraking met het korfbalspel.
Ik kwam vroeger vaak in de speeltuin tegenover RKV Actief in Zuidwijk en werd gevraagd.
Om een lang verhaal kort te maken. Ik ben gaan spelen bij RKV Actief en toen Actief stopte, ben
ik lid geworden bij OZC.
Toen ik rond 46/47 jaar was, moest ik helaas stoppen met korfbal in verband met hielspoor.
Wel gewoon gebleven bij OZC als niet spelend lid.
Als vrijwilliger bij OZC oa kantinediensten gedraaid en mogen helpen bij de ledenwerving,
De laatste paar jaar door ziekte van mijn kant, natuurlijk corona en dit jaar het overlijden van
mijn beste vriendin helaas niet kunnen doen wat ik eigenlijk wilde doen.
Ik zit sinds 1991 in de EHBO en ik ben nu instructeur ehbo, reanimatie, stop de bloeding en evenementeninstructeur. Ook heb ik mijn AZADI gehaald (ehbo bij drank en drugs).
Ook een aantal reanimatielessen verzorgd bij OZC.
Ik ben zeker van plan om dit seizoen vaker bij de vereniging aanwezig te zijn bij oa de wedstrijden.
Spelen lukt helaas niet meer maar supporteren wel.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Hulsman Oosterveld
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Hallo,
Via deze introductie wil ik de vertrouwenspersoon (VTP) voor
korfbalvereniging OZC aan jullie voorstellen en daarbij enige
uitleg geven omtrent het hoe, wat, waarom.
Ik ben Cees IJzelenberg, getrouwd, vader, schoonvader, opa,
baasje en al meer dan 50 jaar korfballiefhebber.
Iedere sporter, zo ook een korfballer, heeft recht op een veilige omgeving voor de uitoefening van haar of zijn sport. OZC
wil daarom ongewenst gedrag, wat een veilige omgeving in
de weg staat, voorkomen en desnoods bestrijden. Het uitgangspunt is dan ook dat ongewenst gedrag niet wordt getolereerd.
Het doel van het vertrouwenswerk is dan ook:
Het bijdragen aan een positieve sportomgeving, in dit geval bij OZC, waarin sporters, korfballers, optimaal kunnen functioneren, presteren, genieten, plezier hebben en zich veilig
voelen.
Ongewenst gedrag, wat is dat? Feitelijk maak je dat zelf uit.

Respect voor de grenzen van een ander is voor de meeste mensen normaal, maar af en toe
gaat er iets mis. Het kan zijn dat de pleger zich helemaal niet bewust is dat haar of zijn
gedrag als ongewenst wordt ervaren. Er overpraten kan dan al helpen, maar soms is dat te
moeilijk of trekt iemand er zich niets van aan.
Voorbeelden van ongewenst gedrag kunnen zijn:
Dubbelzinnige, uitdagende, vernederende, seksistische, racistische grappen en/of opmerkingen. Handtastelijkheden met een seksuele bijbedoeling horen ook tot ongewenst gedrag, net
als pesterijen, discriminatie en vormen van agressie, zowel fysiek als psychisch.
Wat kun je doen? Praat erover !!

Je wilt ongetwijfeld dat het ongewenste gedrag zo snel mogelijk ophoudt. Het is belangrijk
om er met iemand over te praten die je vertrouwt. Een vriend, vriendin, teamgenoot,
noem het maar op. Maar ook dus de vertrouwenspersoon. Dit is best moeilijk omdat: je
misschien denkt dat de schuld bij jezelf ligt, je je onveilig voelt, je schaamt of je bent bang
om erover te praten door welke reden dan ook.
Wat moet je zeker niet doen:
Blijf niet met je probleem rondlopen, ga er niet van uit dat je schuldig bent en ga er helemaal niet vanuit dat het vanzelf wel overgaat. Ongewenst gedrag wordt alleen maar erger
als je het geen halt toeroept. Ga er nooit vanuit dat er niets aan te doen valt. De ervaring

leert dat aanpakken werkt.
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Wat kan de VTP voor je doen?
Om de “privacy” te waarborgen heeft OZC, in overleg, mij gevraagd als vertrouwenspersoon voor de vereniging te functioneren en ik heb deze taak geaccepteerd.
Ik bied een luisterend oor, kan advies geven, je begeleiden en/of doorverwijzen. Samen kunnen we mogelijkheden bespreken die kunnen bijdragen naar een mogelijke oplossing. Let
wel: De VTP zal het probleem c.q. voorval niet oplossen. Hij zal hulp bieden bij het inschakelen van b.v. een bemiddelaar, benaderen van een gespecialiseerde instantie, ondersteunen bij
het indienen van een klacht en/of aangifte.
Maar !! Al dit alles gaat in overleg met jou en er zal niets gebeuren zonder jou toestem-

ming. Wil je b.v. alleen praten dan kan dat uiteraard ook.
En !! Alles wat je met de VTP bespreekt is strikt vertrouwelijk. De VTP heeft de “plicht” tot
geheimhouding.
Taken en bevoegdheden VTP
Luisteren naar en opvangen, begeleiden van “slachtoffers”.
Het adviseren, voorlichten en informeren van “slachtoffers”.
Het analyseren van voorvallen.
Gesprekken voeren.
Externe deskundigen/vertrouwenspersonen raadplegen met inachtneming van de geheimhoudingsplicht.
Bestuur of commissies (on)gevraagd advies geven met inachtneming van de geheimhoudingsplicht.
Doorverwijzen.
Wat moet je verder nog weten ?
Als een zaak uit de hand loopt en door deze omstandigheden voor het gerecht komt, vervalt
mijn geheimhoudingsplicht.
Ik ben getraind en gecertificeerd en zal elke relevante en noodzakelijke training blijven volgen.
Ik kan en zal jouw situatie niet voor je oplossen, maar kan en zal jou wel een luisterend oor

bieden, steunen en zo goed als mogelijk begeleiden en adviseren.
En dan nog als laatste !! Hoe mij te bereiken??
Spreek mij aan als je dat uitkomt, als je het wilt of als je het durft.
Zo niet, bel me dan gerust:

0628958053

Met vriendelijke groet, jouw vertrouwenspersoon.
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Steun OZC gratis en voor niks via OnzeClubwinkel.nl!
Het zijn bijzondere tijden, ook voor onze club.
Met jouw hulp kunnen we in deze stille en moeilijke tijden iedere vorm van steun goed gebruiken.
Samen staan we sterk!
Daarom vragen wij graag je aandacht voor het volgende:
Jij kunt onze club sponsoren door middel van je internetaankopen, zonder dat het je ook
maar iets kost! We zijn namelijk aangesloten bij OnzeClubwinkel.
Het principe is simpel: Je doet je online aankopen bij een van de 500 aangesloten webshops
waaronder:

Je bestelt zoals je dat normaal gesproken doet, met als enig verschil: een percentage van
het aankoopbedrag gaat naar de vereniging.
Zo doe je dat:
1.

Ga naar www.onzeclubwinkel.nl

2.

Selecteer hierbij OZC.

3.

Vind vervolgens je webshop via de zoekbalk of categorieën en klik erop. Je wordt

doorgelinkt naar de webshop.
4.

Je doet je aankoop of boeking bij de webshop zoals je gewend bent.

5.

Zodra er een aankoop of boeking is afgerond gaat er een percentage van het aan-

koopbedrag naar onze club.
6.

En het mooie is: het kost jou niks extra!
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We zijn voor onze vereniging op zoek naar een aantal vrijwilligers op belangrijke plaatsen en
zoeken daarom jullie hulp. Zonder deze hulp kunnen we onze jeugdleden geen kwalitatief
korfbal opleiding geven en kan dit gevolgen op de korte en lange termijn. We willen toch niet
dat we onze jeugdleden naar huis moeten sturen omdat we geen trainers hebben?
We weten dat velen hebben aangegeven dat zij graag hun steentje willen bijdragen.
We zoeken nog kandidaten voor de volgende functies:
Trainersbegeleider (m/v)

TB’er (trainersbegeleider) begeleidt de trainers van de vereniging in de praktijk, tijdens een

training of wedstrijd. Dit kan op pedagogisch, didactisch en technisch gebied zijn. Trainers

die door TB’er begeleid worden leren wat goed gaat en wat beter kan. Het resultaat is dat

de trainers met meer voldoening hun trainers- en coachrol vervullen en dat de sporters zich
met plezier nog beter ontwikkelen, zowel op sportief als op sociaal gebied”
Trainers (m/v)

Trainers zijn een van de belangrijkste vrijwilligers binnen onze club. Zonder trainers geen

trainen/wedstrijden voor onze sporters. Een trainer zorgt voor de begeleiding van een team
in de praktijk. Naast het leren korfballen zorgt een trainer ook voor plezier bij sporters om
zich zo nog beter te ontwikkelen op zowel sportief als op sociaal gebied. Kortom een trainer
is uniek, geeft energie, is een boegbeeld en een verbinder binnen de club.

Enthousiast geworden in deze nieuwe functie in ontwikkeling binnen de verenging ?! Meld je
dan nu snel aan bij Antonio (trainerscoördinator) door een mailtje te sturen naar advdbiezen@gmail.com.
Ook zoeken wij nog
Penningmeester

Als penningmeester houd je de boekhouding bij en geef je op bestuursvergaderingen inzicht
in de financiële stand van zaken. Je zorgt voor de inning van contributies, betaling zaalhuur,
lesgelden en sponsorgelden, en je betaalt de inkomende rekeningen en declaraties
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Editie

Verschijnt op Deadline verloopt op

1

30 Augustus

28 augustus

2

29 September

27 September

3

28 Oktober

26 Oktober

4

29 November

27 November

5

22 December

20 December

6

29 Januari

24 Januari

7

22 Maart

20 Maart

8

26 April

24 April

9

24 Mei

22 Mei

10

30 Juni

27 Juni

Content kan opgestuurd worden naar

redactie.ozc.ldl@gmail.com
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