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Van de redactie
Author

Redactie

Een primeur komende week, nl. de eerste jaarvergadering online (vrijdag 30-10). En niet zomaar
een jaarvergaderingetje, nee, er worden nieuwe bestuursleden (voorzitter!) gekozen en TC-leden
benoemd. En je zou kunnen denken: lekker belangrijk, er is nu toch niet zoveel te doen en het is
alleen maar een kwestie van een beetje pappen en nathouden voor de verschillende commissies in
deze quasi-lockdowntijden, maar niets is minder waar.
Er wordt niet alleen maar een beetje op de winkel (die nu natuurlijk geen omzet genereert,
helemaal niets, dus van nóg groter belang dat er veel Grote Clubactieloten verkocht worden dit
jaar om nog een beetje inkomsten te genereren. Dat loopt gelukkig heel aardig maar er kan nog
veel meer bij, dus spam al je vrienden, bekenden en familie die je nog niet hebt lastig gevallen
zodat ALO er nog een klein beetje aardig uit weet te springen…) gepast, maar er wordt achter de
schermen keihard gewerkt om het beste te maken van de huidige unieke situatie. Zie ook de
nieuwe corona-info van de TC/bond.
(En verder) in dit nummer:
• TC-nieuws i: De TC staat voor een aantal veranderingen
• TC-nieuws ii: corona-impact op de veld- en zaalcompetitie
Agenda
Oktober
14 okt wo 22:00 u Aanscherping nieuwe coronamaatregelen
30 okt vr 20:00 u NALV online (aanmelden)
Een heel fijne week gewenst en blijf gezond,
Pim
redactie@alo.nu
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Jarigen deze week
Author

Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:
Oktober
31 okt Lotte van Koert (4)
November
1 nov Philine Knüpling (17)
2 nov Sanne van Schaik (18)
4 nov Harry Venselaar (86)
6 nov Marcel Lakeman (52)
9 nov Erna v Dalen (66)
11 nov Medea Beridze (14)

3

Jaargang 84 nr. 9
Clubblad Haagse Korfbalclub ALO

De TC staat voor een aantal veranderingen
Author

Arthur Tjoa

Wellicht al vernomen in het circuit of gelezen in de jaarstukken, maar een 3-tal TC-ers,
waaronder de huidige voorzitter en enkele 'ondersteuners', zal zich met ingang van het nieuwe
commissieseizoen – vanaf 1 november – niet meer verkiesbaas stellen (PS: in de
verenigingsstatuten is vastgelegd dat leden van de TC benoemd dienen te worden door de
ledenvergadering).
Hieronder een overzicht van de huidige samenstelling plus vacatures vanaf 1 november:
• Voorzitter: Arthur Tjoa -> per 01 nov vacature
• Secretaris: Freek van der Heiden
Per aandachtsgebied:
•
•
•
•

Dennis Marcus – Senioren 4 t/m 6 -> per 01 nov vacature
Martijn Meijer – Senioren 1 t/m 3
Esther van Koert – Jeugd -> per 01 nov vacature
Casper Kuijpers – Jeugd

Jeugdcoördinatoren:
• Roy Boersma – E-, F-jeugd & Kalfjes
• Raven Spijkerman – C- & D-jeugd -> per 01 nov vacature
• Mark van Beelen – A- & B-jeugd
Wedstrijdscretariaat:
• Nicolette Boersma – D-, E- & F-jeugd
• Ikelien Regter – A-, B- & C jeugd
• Sarissa van der Velden – Senioren
Ondersteuning:
• Colinda Roling - Oefenwedstrijden
• Misja Stoffels – Zaalhuur -> na zaalseizoen vacature
Contactpersoon Bestuur:
• Sophie Kuijpers
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Gezien de hoeveelheid vacatures en de lastige (corona-)periode waarin we nu zitten, zal de
huidige voorzitter nog wel enige tijd op de achtergrond betrokken blijven bij de TC; afronding
lopende zaken, overdracht en ondersteunen bij het neerzetten van nieuwe formatie en (mogelijk)
nieuwe structuur.
Met de invulling van bovenstaande vacatures zijn we inmiddels begonnen, maar heb je interesse
voor een van de vacatures, of vragen of ideeën, neem dan svp even contact op met de TC:
tc@alo.nu
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TC-nieuws: corona-impact (2)
Author

Arthur Tjoa

Update vanuit KNKV: De veldcompetitie voor het breedtekorfbal is afgesloten. De niet gespeelde
wedstrijden worden niet meer opnieuw ingepland. Voor het wedstrijdkorfbal (voor ALO 1, 2, 3,
4, A1 en A2) worden de niet gespeelde wedstrijden in de doorlopende competities in het voorjaar
ingehaald.
De planning van de zaalcompetitie loopt vooralsnog gewoon door, maar hier zit natuurlijk een
onzekere factor in, omdat nog niet bekend is wanneer er weer gestart mag worden met
competitiewedstrijden. Het KNKV komt binnenkort met een routekaart waarin de opties per
startmoment zijn uitgewerkt. Deze routekaart wordt momenteel door het bondsbureau en
bondsbestuur uitgewerkt. De verwachting is dat er aanstaande dinsdag een persconferentie is van
de Rijksoverheid. De eventuele uitkomsten hiervan wil het KNKV meenemen in de routekaart,
die vervolgens met de verenigingen gedeeld wordt.
TC ALO: kortom, tav de zaalcompetitie nog veel onduidelijk. Qua trainen gaan we in principe
met ingang van maandag 9 november de zaal in. Maar ook hiervan zijn we uiteraard afhankelijk
van de diverse ontwikkelingen. Zodra er relevant nieuws is zullen we dit melden. Voor vragen
en/of opmerkingen: tc@alo.nu
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