
Welkom bij Wêz Warber & Fluch,  
 
 
 
Wêz Warber & Fluch biedt korfbal aan voor jong en oud. De kenmerken zijn dat het een van de 
weinige gemengde sporten is en dat je zowel binnen als buiten sport.  
 
Trainen en trainingstijden:  
Vanaf 5 jaar begin je in de F-jes, vanaf 8 jaar ga je naar E's en zo gaat dat door tot de A's (18 jaar). 
Vanaf je 19e ga je door naar de senioren. Korfbal wordt gespeeld op het veld en in de zaal (van 
november tot maart). Eerst begin je, onder leiding van enthousiaste jeugdtrainers, met trainen. De 
trainingstijden van alle leeftijdscategorieën/teams zijn te vinden op onze site: 
www.wezwarberenfluch.nl/trainingstijden. Naast trainen spelen we ook wedstrijden. Dit doen we al 
vanaf de F-jes. Jeugdwedstrijden worden gespeeld op de zaterdag. De senioren spelen op zondag. 
 
Wat heb je nodig als je gaat korfballen: 

• Op het veld heb je nodig: 
- Voetbalschoenen 
- Sportkleding (korte broek, t-shirt en in geval van slechter weer trainingspak) 

 
• In de zaal heb je nodig: 
- Gym/sportschoenen (die alleen binnen gedragen worden) 
- Sportkleding 

 
• Voor de wedstrijden heb je nodig: 
- Een shirt krijg je vanuit de vereniging. Deze worden na iedere wedstrijd verzameld en door 

een aangewezen persoon gewassen en weer meegenomen naar de volgende wedstrijd. 
Hiervoor wordt vaak een schema opgesteld, zodat iedereen een keertje aan de beurt is. 

- Jongens/mannen dienen een effen zwart sportbroekje aan te schaffen. Meisjes/vrouwen 
dienen een effen zwart rokje aan te schaffen. Deze kun je aanschaffen bij Muta. 

- Een trainingspak kun je huren via de vereniging. Kosten hiervoor zijn ieder jaar € 10 + een 
eenmalige borg van € 20. 

 
Wat verwachten we van jou en/of van je ouder? 
Als je lid geworden bent, verwachten we naast het korfballen ook nog andere taken van jou en/of je 
ouders (afhankelijk van je leeftijd).  
 
Trainen / coachen / fluiten 
Vanaf de B’s wordt je gevraagd om jeugdwedstrijden te fluiten of te helpen met het geven van 
trainingen en het coachen van jeugdteams. Voor het fluiten wordt ieder seizoen een schema 
opgesteld, zodat je (ver) van te voren weet wanneer je moet fluiten. Deze schema’s worden opgesteld 
door de jeugdcommissie. In sommige gevallen, kunnen we ook bij de ouders aankloppen met de 
vraag of men wil coachen. Dit doen we als er geen (jeugd)leden voor handen zijn, die dit 
kunnen/willen oppakken. 
 
Kantinediensten: 
Vanaf de senioren heb je te maken met kantine (bar)diensten. Deze diensten kunnen zijn tijdens 
trainingen en wedstrijden (kaats en korfbal). Voor kantine (bar)diensten wordt je ingeroosterd door de 
kantinecommissie. Mocht je dan niet kunnen, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Voor leden onder 
de achttien geldt dat we de ouders inroosteren voor kantine (bar)diensten.  
 
Rijden naar wedstrijden en wassen shirts: 
Ieder seizoen wordt er een schema opgesteld. Hierin wordt aangegeven wanneer je verwacht wordt te 
rijden en/of shirts te wassen. Mocht je op de aangegeven datum niet kunnen, mag je onderling ruilen. 
Dit dan wel graag even aan de coach doorgeven, zodat hij/zij op de hoogte is. 
 
Hulp: 
Hulp bij activiteiten, zoals verkoop van potgrond tijdens de potgrondactie, de verkoop van bloemen 
tijdens de bloemenactie en hulp bij de rommelmarkt. 
 



De contributie: 
De contributie is als volgt: 
Welpen  €     57,50  
Pupillen F t/m 7  €     70,00  
Pupillen E t/m 9  €     85,00  
Pupillen D t/m 11  €   100,00  
Aspiranten C t/m 13  €   100,00  
Aspiranten B t/m 15  €   117,50  
Junioren t/m 18  €   117,50  
Senioren  €   135,00  
Niet spelende leden  €     40,00  
Donateurs  €     15,00  
 
Dit is inclusief €10,- kledinggeld en exclusief de eventuele huur van een trainingspak. De contributie 
wordt achteraf geïncasseerd. Via de mail ontvangt u een nota. Als je tussentijds opzegt, blijf je nog lid 
tot einde seizoen en wordt verwacht dat de nota volledig betaald wordt.  
 
De KNKV wedstrijdzaken app: 
Dit is dé korfbal app voor korfballers, toeschouwers, officials en de wedstrijdsecretaris. 
Met de app blijf je eenvoudig op de hoogte van alle updates rondom je eigen team of team van je 
zoon/dochter 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! Deze app is te downloaden via de appstore en playstore.  
 
Foto’s/filmpjes: 
Bij activiteiten, wedstrijden en dergelijke kan het soms zijn dat we foto’s en/of filmpjes maken voor op 
social media, zoals onze site, facebookpagina of nieuwsbrief. Vanwege de nieuwe privacywetgeving 
zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het delen van persoonsgegevens. Uw 
toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. 
 
Indien u niet wilt dat beeldmateriaal van uzelf, uw zoon/dochter geplaatst wordt, kunt u dit via mail 
doorgeven. Het mailadres is: info@wezwarberenfluch.nl  
 
Opzeggen: 
Als je toch wilt opzeggen voor korfbal, dan dien je voor 1 mei een mail te sturen naar: 
info@wezwarberenfluch.nl. Komt de opzegging na 1 mei binnen, dien je nog een volledig seizoen 
contributie te betalen. Dit omdat we voor 15 mei de opgave richting de bond moeten sturen en er dus 
een bondsafdracht betaald dient te worden. Ook deze nota wordt achteraf via de mail verstuurd. 
 
 

WÊZ WARBER EN FLUCH - korfbal 
           #SamenOpWegNaarIetsMoois 

Sportief // Aktief  // Saamhorig  //  Ambitieus 
 
 


