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Seizoen 2022 -2023 kom maar op met de geit.
In ieder geval kunnen we voor zowel het veld als zaal in de tweede klasse van OZC 1 genieten en als
we naar de selectie kijken kunnen we met vertrouwen het seizoen beginnen. Wel een indeling waarbij we best ver buiten de deur moeten zijn, maar dat is inherent als we hoger willen spelen dus wen
er maar aan
De OzcZomerzonActie heeft weer een mooi aantal leden opgeleverd en we kijken naar meer mogelijkheden om leden aan ons te binden en ja, de leden die we hebben te behouden. Dit overigens zeer

goed gelukt deze transferperiode en dat verdient de complimenten aan de Technische Commissie die
in de periode van rust toch altijd in de weer is om de zaken voor aanvang voor elkaar te krijgen.
Voor de vakantieperiode hebben we diverse brainstormsessies gedaan waarbij het volume en de inhoud van de onderwerpen door elkaar aan bod kwamen misschien een optie om deze de revue te
laten passeren met een zeer beknopte toelichting

−

Penningmeester:
is beheren, investeren, sparen en slim inkopen jouw ding? Oja je maakt ook gelijk deel uit de
leukste groep van de club, namelijk het bestuur

−

Kascommissie:
Controle is beter dan verantwoorden van onduidelijkheden

−

Trainers:
Deze alleskunners staan voor een groep en regelt zaken eromheen

−

Begeleiders:
Overdragen van je kennis/ervaring aan anderen geeft echt voldoening

−

Commissielid:
Alle commissies op 1 hoop. Wil jij bijdragen aan activiteiten, structuur, projecten leiden en
kennis opdoen bij een derde partij dan ben je bij een commissie aan het juiste adres.

−

Promotie en sociale beheer:
Ben jij handig met ditjes en datjes en weet je de geheime wegen binnen de club dan is dit
leuk om te doen. Geheimen moeten gedeeld worden toch? Een podcast ??? combi met LDL ?

−

Vrijwilliger coördinator:
Ben jij die tijger die zijn blik wagenwijd heeft staan en de pareltjes van vrijwilligers snel op
de radar hebt staan en natuurlijk de “vrijwilliger” enthousiast maakt.

Dit zijn een aantal openstaande functies die we graag ingevuld zien worden, maar binnen de vereniging kunnen we natuurlijk geen genoeg vrijwilligers hebben om de leuke
dingen te kunnen blijven doen. Dus wil je iets doen geeft het aan.
10 september trappen we weer af met de competitie waarbij 1 Rotterdamse derby is te aanschouwen namelijk tegen Erasmus 1, altijd lastig
maar wel enthousiast gezellig.
Teams zijn ingedeeld, kleding is besteld, koelkasten zijn weer gevuld, er
wordt weer getraind dus kom maar op met de geit.
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: Chaminda auf der Haide
E-mail: chaminda.ozc@outlook.com

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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Helaas heb ik geen invulling gekregen voor deze pagina.
Hopelijk hebben we in de volgende lang de Lijn wel een stuk van de TC, graag aanleveren
voor 27 september 2022
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Dames: Pip, Olivia, Tessa, Liv
Heren: Sef, Memphis, Ryan, Jahnilio, Mees, Marcos, Pepijn, Levi, Mas, Dave, Adrian
Trainers F1: Bennie, Esther
Trainers F2: Marianne, Mayra
Dames: Sarah, Zoë, Liona, Brechtje, Nina, Eefje, Chelsea, Guusje, Khloe, Tamika
Heren: David, Huseyin, Rafael

Trainers E1: Rinse, Vacature
Trainers E2: Nikkie, Vacature

Dames: Fenna, Lhou, Deylucia, Zoe, Nahailey, Tess, Noemie, Shade, Nidalia, Azra, Kayleigh,
Ishara, Yasmina
Heren: Davy, Umeyr, Noah, Kick
Trainers D1: Joyce, Elena
Trainers D2: Frank, Erik
Dames: Micah, Shamayra, Elin, Shivani, Sevda Nur, Defnenaz
Heren: Ricardo, Mike, Ashyloh,
Trainers C1: Vacature, Vacature
Dames: Evi, Eyah, Melike, Jada, Chelsey, Evy, Tessa, Lizzy
Heren: Sinan, Thomas
Trainers B1: Hester, Eric
Teambegleider: Logan
Dames: Khianna, Sanne, Mayra, Yaëlle, Nikkie
Heren: Max, Curtis, Felix, Milan
Trainers A1: Dennis, Winni
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Zat 27/8
10:00u

Achilles F1 - OZC F

11:00u

Achilles E1 - OZC E

10:00u

OZC D - ONDO D2

10:00u

OZC C1 - ONDO C2

11:00u

OZC B1 - ONDO B3

16:00u

Achilles A2 - OZC A1

12:00u

OZC 3 - ONDO 4

Zat 03/9
09:00u

OZC F1 - Olympia F1

09:00u

OZC F2 - RWA F3

11:00u

OZC E1 - DSO E1

10:00u

OZC E2 - DSO E2

10:00u

OZC D1 - DSO D1

10:00u

OZC D2 (tegenstander nog niet bekend)

11:00u

OZC C1 - Olympia C1

12:00u

OZC B1 - Olympia B1

12:00u

OZC A1 - PKC A5

13:15u

OZC 3 - Twist 5

14:45u

OZC 2 - Sporting Badhoeverdorp 2

16:00u

OZC 1— Sporting Badhoeverdorp 1
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Zoals jullie weten is het nieuwe seizoen weer begonnen en dat betekent dat er ook bardiensten gedraaid moeten worden.
Voor sommige zal het de eerste keer zijn. Dat geeft niet, er is altijd iemand van de kantinecommissie aanwezig om te ondersteunen en bij te sturen waar nodig.

Ook zijn er nog uurtjes over die we niet gevuld krijgen.
Dus een oproep aan de leden, zin om een uurtje bardienst te draaien? Geeft het aan bij
Daphne of Boyd.
Met vriendelijke groet,
De kantinecommissie
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Spelers: Bentley, Blake, Emma, Maren, Jayce 2x, Ziggie, Sabeau, Levi, Dave, Jasmijn, Mirza, Mody, Noorie, Rudy, Liv, Sylvie, Terje, Victoria, Yoa, Vic,
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Spelers: Pip, Mas, Olivia, Tessa, Dave, Liv E, Guusje, Liv vS, Yemisi, Jayce, Sabeau, Ziggy,
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Dames: Pip, Olivia, Tessa, Liv

Heren: Sef, Memphis, Ryan, Janhilio, Mees, Marcos, Levi, Mas, Dave, Adrian

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
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Dames: Pip, Olivia, Tessa, Liv

Heren: Sef, Memphis, Ryan, Janhilio, Mees, Marcos, Levi, Mas, Dave, Adrian

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
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Dames: Sarah, Zoë, Liona, Brechtje, Nina, Eefje, Chelsea, Guusje, Khloe, Tamika
Heren: David, Huseyin, Rafael
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
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Dames: Sarah, Zoë, Liona, Brechtje, Nina, Eefje, Chelsea, Guusje, Khloe, Tamika
Heren: David, Huseyin, Rafael
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, Lhou, Deylucia, Zoe, Nahailey, Tess, Noemie, Shade, Nidalia, Azra, Kayleigh, Ishara, Yasmina
Heren: Davy, Umeyr, Noah, 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

Ready steady go!!!
Welkom alle oud en nieuwe D sterren!!
Afgelopen dinsdag 23 augustus was het dan weer zover!! De kids konden weer gaan trainen. Veel blije gezichten stonden te wachten bij de korf!!! Niet het hele team kon aanwezig
zijn want weer naar school gaan betekent nieuwe indrukken en de bekende kennismakingsavond!! Terwijl ik langs de lijn zit en kijk naar het team die in schiet, zie ik vooral het plezier en de spanning voor de eerste oefenwedstrijd. Coach Joyce geeft de laatste aanwijzingen en verdeelt de vakken. Vandaag hebben we Trisha als inval coach. Coaches Elena, Frank
en Erik zijn of op trainingskamp of andere dingen doen. We hopen allemaal op een prachtig
seizoen en vooral heel veel plezier in het team en winnen is natuurlijk naast het plezier hebben ook een mooi streven!!!
Succes voor alle teams namen alle spelers, ouders en coaches van alle spelers uit de D

Clubblad OZC

16

Dames: Fenna, Lhou, Deylucia, Zoe, Nahailey, Tess, Noemie, Shade, Nidalia, Azra, Kayleigh, Ishara, Yasmina
Heren: Davy, Umeyr, Noah, Kick
Coach: Frank, Erik
Wedstrijden:
10 sep 12:15
17 sep 11:00
24 sep 11:35
01 okt 10:30
08 okt 12:55
15 okt 10:00

OZC D2 - De Meervogels D2
VEO D3 - OZC D2
OZC D2 - KVS/Groeneveld keukens D2
De Meervogels D2 - OZC D2
OZC D2 - VEO D3
KVS/Groeneveld keukens D2 - OZC D2
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Dames: Micah, Shamayra, Elin, Shivani, Sevda Nur, Defnenaz
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
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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:
10 sep 13:30
14 sep 20:00
17 sep 11:00
24 sep 15:30
01 okt 12:30
08 okt 14:30
15 okt 12:00

OZC A1 - Thor (R) A1
Juliana A1 - OZC A1
Refleks A2 - OZC A1
VEO A2 - OZC A1
Thor(R) A1 - OZC A1
OZC A1 - Refleks A2
OZC A1 - VEO A2
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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: Nog nader te bepalen
Dames: Nog nader te bepalen
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: Nog nader te bepalen
Dames: Nog nader te bepalen
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: Nog nader te bepalen
Dames: Nog nader te bepalen
Coach:
Wedstrijden:
10 sep 12:00
17 sep 14:00
24 sep 12:00
08 okt 12:00
15 okt 10:10
22 okt 13:40

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

Clubblad OZC

26

Spelers:

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

Hallo Dartvrienden.
Het seizoen gaat weer van start.
Na een warrig seizoen die gelukkig is geresulteerd in handhaving kunnen we wel zeggen dat we al
met al tevreden zijn over hoe de eerste 4 seizoenen zijn verlopen. In het eerste jaar vanuit de 2e
gelijk naar de 1e divisie en opvolgend de eredivisie gepromoveerd. Na de degradatie uit de eredivisie is afgelopen seizoen wel gebleken dat wij het best tot ons recht komen in de 1e divisie. Daarin zullen wij dit seizoen weer eens kijken hoe ver we kunnen komen. Net als afgelopen jaren hebben ook wij niet stilgezeten in de zomerstop en hebben we dan ook weer transfernieuws! Ben
Schipper blijft lid van ons team, maar doet helaas een stap terug. Dat deed ons besluiten om
vanaf dit seizoen ons te versterken met Troy de Groot. Troy kennen we bij Ozc allemaal wel denk
ik. Sinds een paar jaar is hij dagelijks aan het oefenen en vonden wij hem inmiddels wel klaar om
hem op te nemen in het team. Bij ons kan
hij alleen maar beter worden en ontdekken
hoe het is om het voor het echie te doen.
Wij wensen hem heel veel succes en dartplezier. De rest van het team blijft onveranderd, waardoor we dit seizoen met 7
darters zijn.
Het programma is helaas nog niet bekend.
De competitie start in de week van 19
september en zoals altijd spelen wij onze
thuiswedstrijden op vrijdagavond.

Ozc Darts.
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Iedere laatste zondag van de man is er even bingo op ozc deze word georganiseerd door
Maayke en Daphne.
Je kunt leuke prijzen winnen en er is een loterij. Iedere bingo heeft weer ander leuke
prijsjes.
Je hoeft je niet aan te melden je kunt gewoon binnen lopen.
Vanaf 12:00 uur kun je binnen lopen en om
13:00 start de bingo.

25 september 2022

Datum’s Bingo OZC op de zondag

30 oktober 2022
27 november 2022
18 december 2022
29 januari 2023
26 februari 2023
26 maart 2023
30 april 2023
21 mei 2023
25 juni 2023
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23 Aug:

Eerste training Nieuwe seizoen

25 Sep:

OZC Bingo,

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

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.

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.

− 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.

Antwoord rebus:
Welkom bij de leukste club van rotterdam. Hebben jullie ook zo’n zin in het nieuwe seizoen. Heel veel plezier gewenst in
jullie nieuwe teams.

Clubblad OZC

31

Heb je zelf een leuke mop.
Stuur hem op naar redactie.ozc.ldl@gmail.com.
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Jarig op

Naam

wordt

1

David

8

7

Merel

6

Team
E
Kangoeroes

9

Lhou-Ciena Elviani Maria

11

14

Hannah Maria

6

20

Noemie

11

D

22

Max

16

A1

23

Ilay

5

26

Defnenaz

12

C1

28

Levi

5

F

30

Luka

6
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Goedendag leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers,
Het nieuwe korfbalseizoen is weer rustig aan begonnen. Hopelijk is iedereen goed uitgerust in
de vakantie en hebben jullie weer zin om te gaan korfballen en/of te supporten!!
-------------------------------------Maar… !!! LET OP !!!
“Toeschouwers die spelers coachen worden gelijk ingedeeld als jeugdtrainer

”

KV OZC wenst iedereen een sportief en gezellig verblijf op onze club natuurlijk.
-------------------------------------Via de LDL kun je de teamindelingen binnenkort inzien en voor vragen over de indeling
kunnen jullie altijd bij de TC terecht en/of bij je trainer(s).
Ook de selectie heeft een mooie start van het seizoen gemaakt middels het trainingsweekend, die plaats heeft gevonden in het weekend van week 34, die is georganiseerd in Noordwijk.
Competitieschema staat ook al inmiddels op de KNKV app (zie voor installatie verder in de
LDL) en het trainingsschema is ook bekend en staat tevens op de website van OZC. Daarnaast zijn er ook een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd dit seizoen. Deze staan op de
site van de KNKV.
Daarnaast heb ik nog een aantal punten die weer verder opgepakt dienen te worden binnen
het bestuur.
100 jarige bestaan van OZC (hier kunnen we nog alle hulp bij gebruiken)
* Fietspuzzeltocht
* Feestavond
* Ideeën, schroom niet!
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Contributie
INVESTEREN IN DUURZAAMHEID LOONT #SPORTIEF IN DUURZAAMHEID
Door de “gok” te wagen en door te zetten om flink om te investeren in duurzaamheid, kunnen we nu als één van de weinige verenigingen en misschien wel als enige, onze leden melden dat we dit jaar de contributies niet verhogen. Hiermee dragen we bij om te kunnen
sporten betaalbaar te houden.

Commissies (wensen wij weer veel plezier dit seizoen, aldus bestuur OZC)
Naast het bestuur en de TC bestaat de organisatorische structuur van OZC uit commissies.
Er zijn verschillende commissies voor verschillende taken en activiteiten. Iedereen kan lid
worden van deze commissies. We hebben onder andere de kantinecommissie, sponsorcommissie, een activiteitencommissie, wervingscommissie en algemene zaken.
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.
Openstaande vacatures
Met betrekking tot de openstaande vacatures, daar komen we in de volgende editie van de
LDL op terug, met een duidelijke functiebeschrijving.
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!
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
Voor verder vragen/opmerkingen of suggesties, dan verneem ik die graag.
Met sportieve groet, Secretaris OZC, Cindy Boender
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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.
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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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Het bestuur van korfbalvereniging
OZC zoekt een nieuwe
#penningmeester !
De penningmeester is onderdeel
van het bestuur, dat verder bestaat uit de voorzitter, de secretaris en diverse commissieleden.
Wat houdt het in?
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.
Aan het eind van het jaar stel je
de jaarstukken op (balans, exploitatierekening en toelichting) en
maak je - in samenspraak met het
bestuur en de commissies - de
begroting voor het nieuwe jaar. Op
basis daarvan doe je een voorstel
voor de hoogte van de tarieven, waarvan de contributies de belangrijkste zijn. De jaarstukken
worden gecontroleerd door de Kascommissie, waaraan je de benodigde stukken aanlevert en aanvullende informatie verschaft.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de vereniging. De penningmeester is spil in het web en onderhoudt nauwe contacten met de ledenadministratie en de commissies, de gemeente, de bank en met subsidieverstrekkers.
Verder is de penningmeester als lid van het bestuur mede verantwoordelijk voor het gevoerde
beleid van de korfbalvereniging.
Je denkt mee en je beslist mee.
Welke kennis en vaardigheden heb je nodig?
De boekhouding wordt gevoerd in een internetapplicatie. Het is daarom van belang dat je ervaring hebt met het voeren van financiële administraties op de computer, of je dit snel eigen kunt
maken. Verder beschik je over cijfermatig inzicht, ben je nauwkeurig en kun je in begrijpelijke taal
overbrengen hoe de financiële situatie van de vereniging is. Tot slot moet je zelfstandig kunnen
werken.
Je doet bestuurlijke ervaring op bij de leukste korfbalvereniging van Rotterdam. Je denkt mee en
beslist mee en hebt dus alle kansen om richting te geven aan een vereniging die volop in beweging
is. Je bent onderdeel van een enthousiast team van bestuur, commissies en vrijwilligers, waarvan
je veel gezelligheid terugkrijgt. Verder krijg je waardering van de leden en geeft het vrijwilligerswerk maatschappelijke voldoening. Natuurlijk kun je met dit alles je netwerk uitbreiden.
Belangstelling? Is je interesse gewekt en ben je bereid om je voor minimaal 3 jaar te committeren
aan deze functie? Dan komen we graag met je in contact! Je interesse maak je kenbaar aan Cindy Boender via secretariaat@ozc-rotterdam.nl
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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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Gezocht: 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”
Wat heeft een TB’ er nodig:
•

Een open en coachende houding.

•

Biedt een veilige en plezierige leeromgeving.

•

Ondersteunt en inspireert.

•

Communiceert positief en effectief.

•

Kan een positief feedbackgesprek voeren.

•

Kan conclusies vertalen in passende leer- en oefenopdrachten.

Randvoorwaarden voor een TB’er:

1.Cursus trainersbegeleiding Rotterdam Sportsupport: Er wordt een basistraining
vanuit Rotterdam Sportsupport aangeboden waarin je binnen vier cursusavonden leert
wat trainingsbegeleiding in houdt en hoe jij deze rol goed kan vervullen. Aan het eind
van de cursus krijg je een certificaat.

2.Neutraal en onpartijdig: De TB’er straalt een zekere mate van onpartijdigheid en
neutraliteit uit. Dit houdt in dat de TB’er zonder voor oordelen werkt en de belangen

van de trainers/coaches vertegenwoordigt en ondersteunt De Tb’ers maken dan ook
geen deel uit van de TC (technische commissie) en de communicatie verloopt tussen
trainers/coaches en trainerscoördinator.

3.Tijd: De TB’er is bereid tijd te willen investeren in de begeleiding van trainers/
coaches. Dit betekent het bezoeken van trainingen en wedstrijden. Ook is de aanwezigheid van een Tb’er afhankelijk van de rolverdeling die is afgesproken tussen de trainerscoördinator en andere TB’ers. Schatting van de tijd die een TB’er kwijt is 2 a 3 uur in
de week.
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.
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Gezocht: 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.
Wat doet een trainer:
•

Een team begeleiden met een medetrainer voor een korfbalseizoen.

•

Het geven van trainingen en coachen van wedstrijden, 2 keer trainen en 1 keer

wedstrijd.
•

Bijwonen van trainersbijeenkomsten.

•

Het eerste contact met ouders/leden binnen de verenging.

Een trainer krijgt:

1.Begeleiding: Een trainer staat er niet alleen voor en krijgt begeleiding en hulp vanuit
diverse posities.
−

De trainersbegeleider helpt de trainer met de vele de uitdagingen en doelen
die staan voor de trainingen en wedstrijden.

−

De oudercontactpersoon kan helpen bij lastige situatie/gesprekken met ouders.

−

De trainerscoördinator is een contactpersoon voor de trainers voor allerlei
zaken waar de trainers mee te maken krijgen.

2. Waardering: Trainers zijn enorm belangrijk voor de club en worden daarom ook
heel erg gewaardeerd. Er wordt veel aandacht geschonken aan hen en worden ook veel
betrokken bij diverse leuke activiteiten.

3. Opleiding: Er zijn voor als trainers dat willen diverse cursussen en opleidingen beschikbaar. Trainers worden ook gestimuleerd hieraan deel te nemen om zo hun kennis/
vaardigheden nog meer te ontwikkelen. Dit is niet alleen goed voor de trainingen, maar
ook daarbuiten (brede ontwikkeling).
Enthousiast geworden voor deze belangrijke functie binnen de verenging?! Meld je dan nu
aan bij Antonio (trainerscoördinator) door een mailtje te sturen naar advdbiezen@gmail.com. Interesse maar nog in twijfel wat betreft tijd of andere zaken neem gerust
contact op en laten we de mogelijkheden bespreken.
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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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