Doeltreffer nr. 25 jaargang 84
25 februari 2021

Jaargang 84 nr. 25
Clubblad Haagse Korfbalclub ALO

25 feb 2021

Van de redactie
Yess, we mogen weer sporten in teamverband! Okay, de jongsten mochten dat al, maar nu ook de
oudere jongeren tot 27 jaar. Dat is toch al gauw bijna de hele selectie (moet jij maar ff training
géven, Casper…) En dat allemaal ook nog eens met een fris gekapt hoofd, wat wil je nog meer?
Ooh, echte competitiewedstrijden. Ja, daarvoor nog ff geduld… Thuis voor de buis zeiden we dat
je wel kon zien aan Mark en Hugo dat het allemaal niet van harte ging, de publieke druk moet
immens geweest zijn, je zou maar in hun schoenen staan, en het lijkt ook allemaal best griezelig,
maar een kniesoor die daar nu even mee zit. Laten we er nú gewoon van genieten.
Ondertussen gebeurt er natuurlijk toch al best wat bij ons aller ALO. Vanavond (donderdag 25
feb) iig de fantastische clinics van korfbaldier André Kuijpers en morgen (vrijdag 26 feb) lekker
een potje lasergamen bij ALO. Als je dan als feestcie en TC slechts halve roeispanen hebt is het
belangrijk er toch maar mee te roeien…
Verder in dit nummer:
•
•

Hoe zat het ook alweer met de ‘oude’ coronaregels, Owen? Binnenkort een update?
Het zou zomaar kunnen dat er volgend zaalseizoen weer gewoon gespeeld kan gaan
worden. TC dus (nog steeds) naarstig op zoek naar een zaalhuurcoördinator!
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Agenda
Februari
25 feb do Korfbalclinics André Kuijpers
26 feb vr Lasergamen op ALO
Maart
2 mrt di Einde lockdown?
Blijf gezond, er gloort steeds meer licht aan het eind van de schier oneindig lijkende tunnel…
Pim
redactie@alo.nu
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Jarigen deze weken

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:
Februari
25 feb Bastiaan van Wensveen (12)
27 feb José Kuijpers-Farla (60), Casper Kuijpers (29), Sophie Kuijpers (29)
28 feb Arlo van Holstein (31), Marit van Mechelen (26), Morris Dansen (5)
Maart
1 mrt
2 mrt
5 mrt
6 mrt
8 mrt
9 mrt

Miley Stekelenburg (12)
Elmer Tiebackx (38)
Nienke Huijsing (36)
Jisse van Dortmont (22)
Pim Spek (58)
Mees Staal (11)
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Herhaling: vacature coördinator
inhuur zalen
We gaan er van uit dat we volgend seizoen wel gewoon een zaalseizoen zullen hebben, maar…
dan is er natuurlijk wel een coördinator inhuur zalen nodig, anders gaat het feest alsnog niet
door… Daarom hieronder nogmaals het bericht van vorige keer
——————Het zaalseizoen is dan formeel afgelopen, maar dat betekent ook dat de voorbereidingen op het
volgend zaalseizoen over niet al te lange tijd alweer gaan starten. Hiervoor zijn we nog wel op
zoek naar een vrijwillig(st)er.
Als opvolger van Misja Stoffels, die deze taak de afgelopen 3 jaar op zich heeft genomen (en
uitstekend heeft gedaan!), staat de vacature van coördinator inhuur zalen nog open. Het betreft
een administratieve functie (ter indicatie, ALO geeft in een normaal zaalseizoen in totaal zo’n
20.000 EUR aan zaalhuur uit) waarvoor wel wat korfbal-feeling, maar zeker geen diepgaande
korfbalkennis nodig is. Het takenpakket:
•
•
•
•

In overleg met TC aanvragen van alle zaaluren voor de trainingen en wedstrijden
Vastleggen en verwerken van alle toegekende uren in overzicht
Ad hoc mailen/bellen met gemeente, bijv. bijhuren of andersom, annuleren.
Piekmomenten zijn april/mei (inhuur zalen) en september (communicatie en laatste
aanpassingen i.o.m. TC, i.v.m. aantal teams)

Tijdsbesteding:
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Dit en vorig zaalseizoen waren door alle mutaties en onzekerheden a.g.v. corona wel wat meer
werk dan in een normaal seizoen.
Uitgaande van een normaal seizoen:
•
•
•
•

April/mei circa 5 uur (aanvragen)
September 5-10 uur (aanpassingen doornemen met TC, communicatie met gemeente en
registratie laatste aanpassingen)
Tijdens zaalperiode mogelijk nog extra inhuur door vervallen wedstrijden, circa 0,5-1 uur
per te regelen wedstrijd (communicatie met gemeente en TC/wedstrijdsecr.)
Controle facturen van gemeente plus administratie, circa 1 uur per maand (okt-mrt).

Excel-template, administratie, mailadressen (inclusief mailarchief ter referentie), etc zijn
beschikbaar.
In principe is het een functie buiten de TC (je hebt voor de rest dan ook geen andere taken dan
deze. Mag uiteraard wel…). Heb je interesse of heb je suggesties voor een kandidaat dan horen
wij het graag.
De TC van ALO, tc@alo.nu
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Hoe zat het ook alweer met de
coronaregels?
Hoe groot kan de omslag zijn? Van vorige week nog -16 in de avonduren tot +16 afgelopen
zondagmiddag.
Dit mooie weer vraagt er natuurlijk om lekker weer in beweging te komen en die coronakilo’s te
lijf te gaan (tenminste als ik voor mezelf mag spreken

).

Voor 18-plussers gelden helaas nog steeds de strenge regels en met het mooiere weer zijn de
BOA’s ook weer een stuk actiever. Om te voorkomen dat we een boete van 4000 euro krijgen en
natuurlijk om ervoor te zorgen dat we elkaar niet besmetten hierbij voor de duidelijkheid de
coronaregels op een rij:
1. Sporten mag alleen buiten
2. Sporten mag alleen individueel of in tweetallen
3. Er mogen maximaal 6 tweetallen tegelijkertijd op het ALO-veld, op ruime afstand van
elkaar
Naast deze regels gelden ook de volgende huishoudelijke regels op onze accommodatie:
1. Ruim de materialen op; leg ze dus terug op de plek waar je ze ook gevonden hebt
2. Als je muziek wil luisteren, gebruik je oortjes (en voorlopig geen boxen om de “schijn”
van een feestje te voorkomen)
3. Na gebruik sluit je alles (hek, kleedaccommodatie) weer netjes af
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Voor de jeugd geldt dat er volop getraind kan worden, wedstrijdjes kunnen onderling ook worden
gespeeld (helaas nog niet tegen andere verenigingen) & de feestcie organiseert mede in
samenwerking met de trainers en jeugdcoördinatoren allerlei leuke extra activiteiten; zo is er een
heel speciaal voorjaarsprogramma van een clinic (25 feb) tot laser-gamen (26 feb); alles met de
gangbare coronamaatregelen. Voor meer informatie zie hier elders op de website of kijk op
Facebook of op Instagram.
Geniet van het zonnige weer!
Groet,
Owen
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