
   

Seizoen loopt ten einde 
Het veldseizoen loopt ten einde. De laatste wedstrijden worden gespeeld, de 
competitie is bijna klaar. We kijken uit naar volgend jaar, volgend seizoen. De 
teamindeling, het competitieschema en onze strategie voor aankomend seizoen. 

Dat laatste is iets waar we op de afgelopen ALV, de ledenvergadering, lang met 
elkaar over gesproken hebben. Hoe zien we de toekomst van onze club, hoe gaan we 
hier aan werken en wie helpt daar bij mee? Hier komen we later deze nieuwsbrief op 
terug bij jullie.  

Hoewel de wedstrijden bijna klaar zijn en daarmee de competitie wordt afgerond, 
hebben we nog wel een aantal leuke dingen op de agenda. De seizoensafsluiting met 
het koppelschiettoernooi, kampioenhuldiging en barbecue op 25 juni. En niet te 
vergeten natuurlijk ons jeugdkamp op 15-16-17 juli! 

 

 

  
Algemene Ledenvergadering 
Afgelopen 8 juni was de algemene ledenvergadering.  

Op de agenda stonden de speerpunten van afgelopen jaar, 
de speerpunten die daaruit volgen en het vraagstuk over de 
toekomst van DKB. Hoe geven wij onze toekomst vorm? De 
steeds kleinere schare vrijwilligers en actieve leden in 
commissies speelt hierbij een grote rol. Er gaat veel goed bij 
DKB, maar we hebben ook zorgpunten. Die bespraken we. 

De conclusie die we trekken is dat de basis van onze 
vereniging langzaam terugloopt naar in de nabije toekomst 
een instabiele fundering. Dat tij kunnen we gelukkig nog 
keren. Kortom: we moeten onze vereniging in de breedte 
gaan dragen, body geven. 



 

 

Dit zien we zowel op het ledenaantal, financieel gebied als kaderwerving (vrijwilligers). Dit 
zijn dan ook de speerpunten voor aankomend seizoen.  

We moeten dit gaan dragen, met elkaar, als vereniging.  

Deze verantwoordelijkheid moeten we gaan voelen met elkaar als club. We beseffen soms 
niet altijd wat er gedaan moet worden om zelf of onze kinderen ‘gewoon’ te laten 
korfballen. Wie regelt de trainers, wie zorgt voor uitdelen van de shirts, wie staat er voor de 
groep om training te geven, wie regelt er scheidsrechters voor de wedstrijd, wie regelt dat er 
überhaupt een competitie is, wie regelt dat er leuke activiteiten gedaan worden náást de 
wedstrijden, wie zorgt er voor ontvangst in de kantine, wie zorgt ervoor dat er sponsors 
geworven en onderhouden worden, wie int de contributies, wie zorgt dat er nieuwe leden 
aanmelden, wie organiseert een jeugdkamp, wie…..? De laatste jaren aan corona en weinig 
onderling contact hebben daar natuurlijk niet bij geholpen. 

We beseffen natuurlijk dat iedereen, elke speler, elke ouder, elk gezin druk is. Dat is voor 
onze huidige vrijwilligers niet anders. Maar wat doen we zonder trainers, zonder shirts, 
zonder scheidsrechters, zonder wedstrijden, zonder nevenactiviteiten, zonder kantine, 
zonder sponsors, zonder onderhoud, zonder zalen, zonder nieuwe leden, zonder jeugdkamp, 
zonder.. korfbal? 

We hebben super veel mensen die bouwen aan deze vereniging en we merken 
enthousiasme bij spelers en een groot netwerk. Maar desondanks wordt de hoeveelheid 
taken te groot voor deze trouwe basis van vrijwilligers (die we enorm dankbaar zijn). De 
basis van vrijwilligers neemt elk jaar langzaam af, terwijl er nagenoeg geen nieuwe 
vrijwilligers op staan. Gevolg dat vrijwilligers die er wel zijn overvraagd worden. Dit betekent 
dat we binnenkort meer bekend gaan maken welke taken er allemaal te verdelen zijn, 
want we hoorden bij onze rondgang dat er veel enthousiasme is om een steentje bij te 
dragen, maar dat er vooral nog veel onduidelijk is. Het meeste gebeurt immers achter de 
schermen. Daar zijn we blij mee! We mogen niet vergeten: er gaat ontzettend veel goed bij 
de vereniging, maar het is belangrijk ook zorgpunten te delen met iedereen die niet bij de 
ALV was. 

Contributie verhoging  
Zoals hier boven benoemd is een van de pijnpunten de financiële puzzel. Net als bij 
een ieder thuis merken wij ook als geen ander de stijgende inflatie. Zowel de vaste 
lasten, inschrijving bij KNKV voor de competitie, aankoop materialen als de inkoop 
voor de kantine zijn enorm gestegen. Als koploper hiervan natuurlijk de gas/energie-
prijzen. Waar we normaliter al een aardig begrotingstekort hebben, is dat dit jaar 
verdriedubbeld. Dit komt door toenemende kosten op alle bovenstaande fronten, 
het afnemende ledenbestand en de terugloop van onze barinkomsten.  

Bij de afgelopen ALV hebben we dit tekort onder de loep genomen waarbij opties als 
(deels) buiten blijven trainen in het zaalseizoen, stevig verhogen van contributie, 
verdere verduurzaming/besparing gas/elektra. Het voorstel van het bestuur was om 
een lichte contributieverhoging te doen die de inflatie totaal niet dekt, met als  



 

consequentie dat er in de zaal maar één keer binnen getraind zou worden. Daarnaast 
werden extra besparende maatregelen voorgesteld om het tekort terug te dringen. 

De leden in de ALV gaven echter aan dat dit kansenongelijkheid in de hand werkt. Uit 
het verleden is gebleken dat sommige teams dan het heft in eigen handen nemen en 
dat (ouders) van teams die het kunnen betalen zelf die extra dag betalen. Sommige 
teams konden dit toen echter niet, wat ongelijkheid bracht. Daarom hebben de 
aanwezige leden het voorstel gedaan om de kosten evenredig te verdelen over de 
leden. 

Unaniem is op de ALV besloten dat er (inclusief de inflatiecorrectie van ruim 10%) 
een contributiestijging van 13% zal komen. Met daarbij de afspraak dat volledig 
binnen zal worden getraind door alle teams. Daarnaast zal er gesproken worden over 
onder andere: besparing gas/elektra, structurele sponsorinkomsten en ledenwerving. 
We beseffen dat dit geen kleine stijging is, de leden op de ALV hebben dit lang met 
elkaar afgewogen, en we horen graag indien dit voor problemen zorgt. Het bestuur 
helpt dan graag om een weg te vinden naar instanties als Stichting Leergeld of 
anderszins.  

Contributie 2022-2023: maand: kwartaal: half jaar: jaar: 
 

Senioren (zaal en veld) €31,65 €94,95 €189,90 €379,80 
Junioren, 15 t/m 17 jr €26,50 €79,50 €159,00 €318,00 
Aspiranten, 11 t/m 14 jr €21,65 €64,95 €129,90 €259,80 
Pupillen, t/m 10 jr €18,20 €54,60 €109,20 €218,40 
Welpen/Kangoeroe's €8,45 €25,35 €50,70 €101,40 
Zaal of midweek veld (halve competitie) €21,60 €64,80 €129,60 €259,20 
G-Korfballers €18,20 €54,60 €109,20 €218,40 
Recreanten €13,80 €41,4 €82,80 €165,60 
Old Stars €8,45 €25,35 €50,70 €101,40 
Maximum gezinscontributie    €1075,00 
Inschrijfgeld nieuwe leden    €5,00 

 

Erelidmaatschap Sjoerd Vrijburg 
Ondanks alle ontwikkelingen, maatregelen en gaten momenteel willen we ook aandacht 
hebben voor de positieve dingen die bij onze vereniging gebeuren!  

Een van die positieve dingen is Sjoerd Vrijburg! Voorheen bekend als jeugdspeler, trainer, 
commissielid, bestuurder en de laatste vijf jaar zelfs als voorzitter. Iemand met hart voor de 
club, in goede en slechte tijden. Ondanks zijn hart voor de club ligt zijn hart ook bij tal van 
andere dingen en zal hij daarom, na vele jaren, aftreden als voorzitter.  

Na zoveel jaren trouwe dienstbaarheid konden we dit niet zomaar voorbij laten gaan en 
hebben we Sjoerd benoemd tot Erelid van DKB. Dik verdiend na al deze inzet.  

Sjoerd wordt opgevolgd door Adriaan Heijkants. Adriaan zal DKB verder leiden als voorzitter. 

  



 

Nieuwe bestuursleden! 
Nu Sjoerd en ook Rinke aftreden als bestuursleden konden we zeker weer nieuwe 
aanwas gebruiken. Mensen die DKB een warm hart toedragen, mensen die al lang bij 
de club rondlopen of juist nog nieuw zijn, dat maakt niet uit! Enthousiasme en inzet 
is het belangrijkst!  

Blij zijn we met jullie te delen dat aankomend seizoen Jasper Heuvelmans ons 
bestuur zal aanvullen. Hij is dan ook officieel verkozen op de afgelopen leden 
vergadering als algemeen bestuurder.  

Nóg een potentiële toevoeging van het bestuur zal vormgegeven worden door 
Maurice Strik. Hij heeft aangegeven interesse te hebben en gaat komende tijd 
onderzoeken of hem dit past.  

We zijn super blij met deze beide ontwikkelingen!  

 
 

Inschrijven voor kamp 

Zoals al eerder vermeld gaan we komend jaar op kamp op 15-16-17 juli! 

De spellen zijn voorbereid, het terrein verkend, inschrijvingen lopen binnen en de leiding 
wordt klaargestoomd. Alles om het jeugdkamp na twee jaar van afwezigheid weer door te 
kunnen laten gaan!! Voor sommigen ook nieuw en misschien wel voor het eerst dat ze mee 
gaan. Zijn er nog vragen? Stel deze gerust bij de kampcommissie via jeugdkamp@kvdkb.nl. 

Inschrijven kan tot 25 juni! 

 
 

Laat onze leden niet in de kou! 
Zoals hierboven al beschreven zijn er een hoop taken te vullen binnen onze 
vereniging. Een daarvan is het inhuren van de zalen. Zalen voor de trainingen en de 
wedstrijden tijdens het zaalseizoen. Een taak die vanuit huis in eigen tijd in te vullen 
is. Een logistieke puzzel waarbij samenwerking met de TC(j) en wedstrijdsecretariaat 
belangrijk is. Deze samenwerking verloopt grotendeels via mail dus in te plannen in 
eigen agenda.  

Zonder zalen kunnen we niet naar binnen! Wie helpt ons en onze leden de winter 
door? Laat het weten aan voorzitter@kvdkb.nl  
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Seizoensafsluiting 25 juni 
Na het grote succes van vorig jaar, volgt ook dit jaar weer een grootse afsluiting van het jaar 
bij DKB. We starten deze dag met een koppelschiettoernooi waarbij duo’s de strijd aangaan 
en wellicht de winnaars van vorig jaar kunnen uitdagen. We starten om 12:00. 
Koppelschieten doe je in tweetallen. Je vader, moeder, broer, zus, vriend, vriendin of iemand 
uit je team. Tijdens een wedstrijdje probeer je zo veel mogelijk te scoren op de korf van je 
tegenstanders. Voor de aanmeldingen hangt er een lijst in de kantine of mag je een berichtje 
sturen naar anoukvanharten1@gmail.com  

Daarna om 16:00 zullen we stilstaan bij alle kampioenen van afgelopen seizoen. We zullen ze 
huldigen tijdens de jaarlijkse kampioenenhuldiging. Zullen er zich nog nieuwe kampioenen 
voegen bij het huidige lijstje? 

We sluiten de dag af met de DKBarbecue. Net als vorig jaar willen we dit aanbieden aan 
onze vrijwilligers en leden van de Club van 50 als dank voor hun inzet en steun afgelopen 
jaar. Daarbij hopen we natuurlijk ook dat onze overige spelers, leden én hun ouders bij ons 
aansluiten met een eigen bijdrage. €15,00 voor volwassenen of €7,50 voor kinderen t/m 12 
jaar. Dit bedrag kun je meteen overmaken naar: NL67 RABO 0107 0334 02 

De barbecue staat aan vanaf 17:00. Meedoen aan de barbecue? Stuur vóór 18 juni een 
mailtje naar Fenna via: rinke.fenna.dkb@gmail.com of stuur aan een berichtje. 

Zo luiden we dit jaar weer groots uit met veel gezelligheid en hopelijk met alle teams en 
ouders!  

 

Save the dates! 
25 juni: Koppelschieten (12:00 uur) 

25 juni: Kampioenhuldiging (16:00 uur) 

25 juni: DKBarbecue (17:00 uur) 

15-16-17 juli: DKB Kamp 
 

Het bestuur 
voorzitter@kvdkb.nl 
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