Wij kunnen ons voorstellen dat jullie je afvragen hoe alles geregeld is binnen De Corvers, in
deze brief worden de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.



Als je bij de Corvers komt korfballen kan je, voordat je besluit lid te worden,

5 keer

gratis meetrainen, om te ervaren of korfbal de sport is die bij je past. Als je lid wordt
dan meld je je met het aanmeldingsformulier aan bij het secretariaat van de vereniging. In
overleg met je trainer besluit je om alleen mee te trainen of om ook competitie wedstrijden
te gaan spelen.

Als lid kan uw dochter/zoon gebruik maken van alle faciliteiten. Er is minimaal 1 x per
week een training, uw dochter/zoon kan deelnemen aan activiteiten als feestavonden,
slaapfeest, kerstdiner, het openingsfeest e.d., en u ontvangt natuurlijk onze nieuwsbrief.
Tegen betaling gaan we jaarlijks op kamp.

Tenue en spelerspas:
Ieder competitie spelend lid ontvangt een trainingspak en twee wedstrijd- shirts van de
Corvers. U heeft deze kleding in bruikleen. U dient zelf zorg te dragen voor
voetbalschoenen/zaalschoenen, een zwart rokje/broekje en zwarte sokken. Daarnaast moet
ieder spelend lid beschikken over een geldige spelerspas. Hiervoor dient bij aanmelding
twee pasfoto’s te worden aangeleverd.
Locatie trainingen:
Van ongeveer half maart tot aan de herfstvakantie wordt er buiten getraind op de
Corverskuil aan de Berensteinseweg 152 te Hilversum. Tijdens de periode oktober tot en
met maart wordt er getraind in de Kerkelanden- sporthal. De uitwedstrijden worden veelal
gespeeld in de regio Utrecht- Amersfoort, een enkele keer in de omgeving van Almere/
Lelystad.

tcjeugd@decorvers.nl

Contributie:
Afhankelijk van je leeftijd val je in een lidmaatschapscategorie, de kosten voor een spelend
lid tot 12 jaar zijn ca. 45 euro per kwartaal. Daarbij geldt je leeftijd per 1 oktober van het
seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgend kalenderjaar. Als je ooit
besluit om te stoppen met korfballen bij de Corvers dan moet je je voor 1 mei afmelden bij
het secretariaat.

www.decorvers.nl 

Aanmelden als trainend of spelend lid bij de Corvers:

KORFBALVERENIGING DE CORVERS.

Allereerst heten we u en uw dochter / zoon van harte welkom bij onze vereniging. Bij onze
vereniging is iedereen welkom!

Berensteinseweg 152, Hilversum

Beste ouders van nieuwe / toekomstige jeugdleden,

Vrijwilligers:
Zoals u begrijpt kan geen enkele vereniging bestaan zonder de hulp van vrijwilligers, daarom vragen wij
incidenteel uw hulp in de kantine tijdens trainingen en wedstrijden. Wij proberen altijd rekening te houden
met inplannen van het tijdstip waarop uw dochter/zoon ook aanwezig is. Natuurlijk maken wij u wegwijs en
doet u het de eerste keer nooit alleen. Verdere informatie kunt u vinden in het vrijwilligersbeleid op onze
site.
Wij hopen dat uw dochter/zoon enorm veel plezier zal beleven aan de eerste trainingen en dat wij haar/hem
mogen begroeten als lid van onze vereniging.
Mocht u na het lezen van deze brief toch nog vragen hebben, aarzel niet en stel ze gerust! Kom langs tijdens
de trainingen, of stuur een mail aan tcjeugd@decorvers.nl.
Als u ons vooraf laat weten wanneer uw dochter/zoon komt meetrainen dan zorgen wij ervoor dat u een
warm welkom zult ontvangen.
Hartelijke groet,
De Jeugdcommissie van de Corvers
Hanneke Visser & Monique Scholten
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