
Informatie voor nieuwe leden 

• Er worden twee competities gespeeld, namelijk een zaalcompetitie en 
veldcompetitie. De wedstrijden zijn op zaterdag en zondag (uitgezonderd de 
midweek). 

• De nieuwe leden beginnen eerst met trainen. De wedstrijden ga je spelen in et 
volgende binnen of buitenseizoen. 

• Je verschijnt in sportkleding op trainingen. Sportschoenen zijn buiten 
voetbalschoenen en/of kunstgrasschoenen en in de zaal zaalschoenen. 

• Tijdens de wedstrijden draag je de verplichte kleding.  Het rokje en de sokken 
moeten de leden via de kleding commissie kopen. Het wedstrijd shirt is van de club. 
Verder draag je gepaste sportschoenen. 

• Bij VMS’21 hanteren wij de regel: niet trainen houdt in dat je zaterdag/zondag 
reserve bent. 

• Om ervoor te zorgen dat er op tijd begonnen kan worden met de trainingen en de 
wedstrijden dient iedereen ervoor te zorgen dat zij 15 minuten voor het begin van de 
training aanwezig is, en 30 minuten voor het begin van de wedstrijd bij 
thuiswedstrijden aangekleed is. 

• Voor de jeugdteams is het wenselijk dat er één ouder de taak opneemt om voor de 
uitwedstrijden een lijst te maken met hierop aangegeven op welke dag er waar moet 
worden gespeeld, hoe laat er wordt vertrokken en met welke auto’s. Ouders die zijn 
ingedeeld om te rijden en onverhoopt verhinderd zijn, moeten onderling ruilen met 
andere ouders. 

• De voorkeur is dat één ouder de shirtjes wast. De shirtjes mogen niet in de 
wasdroger gedroogd worden. 

• Het is erg belangrijk dat er goed en zorgvuldig met het materiaal en de kleedruimten 
wordt omgegaan. Ieder team is verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal (alle 
ballen bij elkaar en naar binnen, korven naar binnen als dit nodig is), en ieder team is 
verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van het kleedlokaal. Haal een keer de 
trekker door de douche en een bezem over de vloer, dan is het voor de teams die na 
jullie komen ook nog prettig binnenkomen. 

• Er is een KNKV app waarop alle wedstrijden, standenlijsten en uitslagen te vinden 
zijn. Deze kun je downloaden op je smartphone en/of tablet. 

• De club is niet verantwoordelijk voor verloor gegane spullen en beschadigingen van 

persoonlijke spullen, bv sieraden, mobiels, etc. 

 

 

• Opzeggen Lidmaatschap 

• Een lidmaatschap duurt altijd tot het einde van het lopende seizoen en kan niet 

tussentijds worden opgezegd. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het 

volgende kalender jaar. 

• Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en je teamleden verwachten van je, 

dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt VMS21 voor 

jou ook contributie aan de korfbalbond en heeft verzekeringen voor je afgesloten, die 

contributie moet voor een heel jaar worden betaald. 



• Indien je toch wilt opzeggen, doe dat dan voor 1 april van het lopende 

verenigingsjaar.  

• Opzeggen en/of wijzigingen van het lidmaatschap moet je altijd per email doen via 

penningmeester@vms21.nl 

 

 

• Algemeen 

• Geef wijzigingen in je adres, telefoonnummer of andere gegevens altijd door via 

secretariaat@vms21.nl 

• Voor meer informatie over lidmaatschap, contributie kunt terecht 

via  secretariaat@vms21.nl 
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