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Inleiding
Dit informatieboekje is een uitgave van het bestuur van de Korfbalvereniging Viking te
Wijk bij Duurstede. Dit boekje wordt aan nieuwe leden verstrekt.
Een actuele versie staat op de website “www.kvviking.com”.
Algemeen
Korfbalvereniging Viking is op 7 november 1979 opgericht. De naam Viking is ontleend
aan de Noormannen, die in Wijk bij Duurstede rond het jaar 800 hun nederzettingen
hebben gebouwd.
In 1983 werden de eerste stappen ondernomen tot het bouwen van een eigen
clubgebouw. In 1985 heeft de vereniging haar 1e nieuwe huisvesting op Sportcomplex
Mariënhoeve betrokken. Het gebouw werd vanwege de ligging “de Terp” genoemd.
Later werden er kunstgrasvelden aangelegd en is er in 1998 een gecombineerde hal
neergezet door de Stichting Mariënhoeve‐West. Tegelijkertijd, in 1998, heeft Viking een
nieuwe kantine laten bouwen.
In 2015 is de gecombineerde hal ingrijpend gerenoveerd, daarnaast is er een tweede
sporthal en een turnhal aan het complex gebouwd. In september 2016 is dit geheel
vernieuwde complex geopend.
Op dit moment heeft Viking ongeveer 120 spelende leden.
Alle trainingen en thuiswedstrijden vinden plaats op sportpark Mariënhoeve.
De clubkleding bestaat uit een blauw shirt met blauwe broek of rok.
Sinds het seizoen 2003/2004 heeft de vereniging ook een eigen supportersvereniging, de
V‐side.
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Doelstelling
Viking heeft als doel het bevorderen van de korfbalsport in Wijk bij Duurstede, in de
ruimste zin van het woord.
De vereniging neemt deel aan competitiewedstrijden die gespeeld worden in de
gemengde competitie van de Koninklijke Nederlandse Korfbalbond, district Oost.
We willen een vereniging zijn met een open karakter waarbij gezelligheid en
saamhorigheid belangrijk zijn.

Organisatie
Viking is georganiseerd zoals de meeste verenigingen. Het hoogste orgaan binnen de
vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Jaarlijks, voor 1 juli, wordt de ALV
gehouden, meestal in april.
In de ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden.
Er wordt gesproken over gevoerd beleid en voorgenomen beleid en actuele zaken die van
belang zijn voor de vereniging. De ALV is de plek waar leden hun stem kunnen laten
horen.
Alle leden worden uitgenodigd de ALV bij te wonen. Deze uitnodiging geldt ook voor de
wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden.
Het bestuur van KV Viking voert zijn taken uit op basis van de Statuten, het Huishoudelijk
Reglement en de besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden. Voorzitter, secretaris en penningmeester
vormen het Dagelijks Bestuur van de vereniging.
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Naast de statutair verplichte Kascontrolecommissie en de Technische commissie (TC)
heeft het bestuur nog enkele andere commissies ingesteld. Dit zijn de
Toernooicommissie, de Kampcommissie, de Activiteitencommissie/V-side en de
Barcommissie.

Nuttige adressen zijn:
Naam

Functie

Freek van
Veenendaal

Voorzitter

Caroline Vroege

Secretaris

Eric Pastoors

Penningmeester

penningmeester@
kvviking.com

Maxime Vroege

Voorzitter
Technische
Commissie

tc@kvviking.com

Ed van Dam

Wedstrijdsecretaris

wedstrijdsecretariaat
@kvviking.com

Kantine:
Kledingbeheer:
Ledenadministratie:

Tel.
nummer
0620397329

e-mail adres

0343-591984
0651337268

secretariaat@
kvviking.com

voorzitter@
kvviking.com

0343‐574253
kledingbeheer@kvviking.com
ledenadministratie@kvviking.com

Voor de overige adressen of contact gegevens kunt u contact opnemen met het
secretariaat
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Communicatie
De leden worden op verschillende wijze geïnformeerd over tal van zaken.
1. De vereniging heeft een eigen website: www.kvviking.com.
Hierop staan naast algemene clubinformatie ook competitiezaken, trainingstijden,
wedstrijdverslagen, jaaragenda en verslagen over activiteiten.
2. Viking Nieuwsbrief is een uitgave van de redactiecommissie. Hierin staan belangrijke
mededelingen die snel bekend moet zijn bij de leden. Hierbij moet gedacht worden aan
een gewijzigd wedstrijdprogramma, oproepen voor ( ingelaste) ledenvergaderingen,
aankondiging van evenementen.
3. Mededelingenbord bij de ingang van de kantine.
Hierop hangt het lopende wedstrijdschema, maar ook intekenlijsten voor activiteiten,
toernooien e.d. worden hier opgehangen.
4. Facebook pagina van KV Viking
https://www.facebook.com/kvviking/
De pagina waarmee KV Viking communiceert via social media. Voor interessante en leuk
nieuws, maar ook voor de laatste updates m.b.t. evenementen en andere zaken.
Leden kunnen natuurlijk ook zelf contact op willen nemen met het bestuur of
commissieleden.
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Korfbal
Korfbal is een binnen- en buitensport. Dat betekent, dat wij in het voor- en najaar (aprilmei en september-oktober) een veldcompetitie spelen en in de wintermaanden een
zaalcompetitie.
Er wordt in diezelfde periode ook buiten en binnen getraind.
Maandagavond en donderdagavond zijn de vaste trainingsavonden binnen Viking, zowel
op het veld als in de zaal.
De vereniging beschikt over een L‐vormig kunstgrasveld. Dit wordt door lijnen verdeeld in
2 velden. De veldcompetitie is verdeeld in 2 perioden.
De 1e periode loopt van september tot eind oktober.
De 2e periode begint medio maart en loopt door tot eind mei.
In de tussenliggende tijd wordt de zaalcompetitie gespeeld. Alle thuiswedstrijden worden
gespeeld in de hal op Mariënhoeve.
De teamindeling en de trainingstijden worden voorafgaand aan het seizoen aan de
spelers mede gedeeld via de website.
Voorafgaand aan elke competitie wordt op gelijke wijze het wedstrijdschema
gepubliceerd.
Wijzigingen in het schema worden via trainers, coaches of teambegeleiders doorgegeven.

De toernooicommissie organiseert gedurende het jaar een flink aantal toernooien.
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Het bekendste toernooi is het schoolkorfbaltoernooi. Bijna alle kinderen van de scholen
in de gemeente Wijk bij Duurstede nemen deel.
Ook worden er gezellige onderlinge toernooien gehouden. Zoals het Minimix –en
Maximixtoernooi (Nieuwjaarstoernooi).
Daarnaast wordt op Hemelvaartsdag het Fun4All toernooi georganiseerd, waaraan
iedereen mee mag doen, klein (4+) of groot, korfballer of niet, als het maar gezellig
wordt. Je kunt je opgeven met familie, vrienden en/of collega’s . Er wordt mono-korfbal
gespeeld, wat betekent dat een team uit minimaal 4 spelers moet bestaan.

Kleding en schoeisel
De clubkleur van Viking voor shirt, broek en rokje is blauw. Om buiten op het grasveld te
spelen zijn noppenschoenen nodig, die tevens geschikt zijn voor het spelen op het
kunstgras. Voor de zaaltrainingen en de competitie zijn zaalschoenen nodig met een niet‐
kleur afgevende zool.
Voor de training is het niet verplicht in het clubtenue te verschijnen. Elke andere
gemakkelijk zittende sportkleding mag gedragen worden.
Enkele jaren geleden is besloten de uniformiteit van de kleding tijdens wedstrijden te
waarborgen door het instellen van een leasefonds voor clubkleding. Door middel van het
leasefonds voor clubkleding wordt de continuïteit van het hebben van een correct shirt
gewaarborgd. Daarnaast heeft het als voordeel dat elk spelend lid altijd speelt in een
passend shirt, dat beschikbaar is gesteld door de vereniging.
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Hiervoor moet elke lid bij aanvang van het lidmaatschap een borgsom van € 25,00
betalen. Met de eerste contributie afschrijving ontvangt een nieuw lid hiervoor een
factuur.
Na beëindiging van het lidmaatschap kan deze borg retour ontvangen worden via
overlegging van deze oorspronkelijke factuur. Als een shirt zoekraakt dan wordt na afloop
van het lidmaatschap de borg niet terug betaald.
Voor de competitiewedstrijden heeft elke team de beschikking over een teamtas.
In die tas zitten passende shirts voor dat team. De shirts blijven eigendom van Viking.
Rok en broek, in de juiste kleur, maken geen onderdeel uit van het leaseplan.
Vanwege de hygiëne is besloten om leden de gelegenheid te geven die voor eigen
gebruik aan te schaffen via de ledenwebshop die te vinden is op onze website. Voor
vragen hieromtrent kan altijd contact opgenomen worden met de kledingbeheerder
(kledingbeheer@kvviking.com). De handleiding voor de webshop is te vinden op de
website onder kledingbeheer.

Lidmaatschap
Om kennis te maken met de korfbalsport is het niet nodig direct lid te worden.
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een kijkje te komen nemen bij onze
wedstrijden, een keer één van onze verenigingsavonden bij te wonen, of driemaal gratis
mee te trainen.
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Als men lid wordt van KV Viking kan dat uitsluitend door invullen van het
aanmeldformulier.
Op de website is het aanmeldingsproces beschreven.
Bij vragen kan contact op worden genomen met ledenadministratie@kvviking.com.
De vereniging kent een aantal categorieën leden.
In competitieverband spelende leden, worden onderverdeeld volgens de regels
van de korfbalbond.
De peildatum voor de indeling als spelend lid is 1 januari van het competitiejaar, dus
voor seizoen 2021/2022, geldt de leeftijd op 1 januari 2022, ook bij de teamindeling die
plaatsvindt in de zomer 2021
1. kangoeroes jonger dan 6 jaar
2. F-pupillen 6 en 7 jaar, ook 5 jarigen mogen al bij F-pupillen meedoen.
3. E-pupillen 8 en 9 jaar
4. D-pupillen 10 en 11 jaar
5. C-aspiranten 12 en 13 jaar
6. B-aspiranten 14 en 15 jaar
7. A-junioren 16 t/m 18 jaar
8. Senioren 19 jaar en ouder
Naast het standaard spelende lid, kennen wij ook het oproeplid.
Oproepleden zijn leden die in competitieverband mogen spelen, maar die slechts zeer
beperkt beschikbaar zijn. Deze leden worden benaderd om in te vallen indien een
10

seniorenteam te weinig leden beschikbaar heeft om een wedstrijd te spelen. Zij zijn niet
gekoppeld aan een vast team. Ze hebben het recht trainingen bij te wonen.
Niet in competitieverband spelende leden of kaderleden:
1. Trainende leden
2. Niet trainende en niet spelende leden
3. Overige leden
Krachtens artikel 19 lid 1 van de statuten loopt het verenigingsjaar van 1 juli tot en met
30 juni.
Dit betekent dat opzeggingen in principe ingaan per 1 juli van enig jaar en dat deze
opzeggingen uiterlijk op 1 juni schriftelijk bij de ledenadministratiemoeten zijn ontvangen.
Uitzondering op dit artikel is mogelijk. Volgens artikel 10 lid 3 kan het lidmaatschap
onmiddellijk worden opgezegd. In de praktijk kan dit zijn omdat het lid gaat verhuizen,
ernstig of langdurig ziek/geblesseerd is.
Het bestuur van de vereniging behoudt zich hierbij het recht voor om te beslissen of de
reden van opzegging redelijkerwijs voldoet. Deze beslissingsbevoegdheid is mede
ingegeven door het feit dat de vereniging voor elk lid op haar beurt financiële
verplichtingen heeft tegenover de korfbalbond.
Voor elk lid dient de bondscontributie voor een periode van één verenigingsjaar vooraf te
worden voldaan.
De peildatum is altijd 1 juli van elk jaar.
Leden kunnen een digitaal exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement
opvragen bij het bestuur.
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Korfbalmasterz
Alle junior- en seniorleden die in georganiseerde competities of in andere soorten
wedstrijdverband, vanuit het KNKV georganiseerd, actief zijn moeten vanaf 01 september
2019 beschikken over een Korfbalmasterz spelregelbewijs. Indien zij niet over dit bewijs
beschikken mogen zij strikt genomen niet aan de competitie deelnemen.
De coaches en begeleiders worden ook tot deze groep gerekend. Iedereen die betrokken
is bij competitiedeelname wordt in deze context als ‘senior lid’ gecategoriseerd.
Dit spelregelbewijs kan worden behaald door examen te doen via www.korfbalmasterz.nl
Heb je een inlogcode nodig om dit spelregelbewijs te halen neem dan contact op met de
TC. Je wordt dan doorverwezen naar de persoon die op dat moment het Korfbalmasterz
systeem voor Viking in beheer heeft.
Met ingang van seizoen 2020-2021 zal het spelregelbewijs ook verplicht worden voor
aspirantleden.
Privacy
Korfbalvereniging Viking hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan is beschreven in de privacy
policy die terug te vinden is op de website.
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Contributies
De contributies per maand zijn als volgt:
Pupillen
€ 17,25
Aspiranten
€ 19,75
Junioren
€ 23,00
Senioren
€ 26,25
Oproeplid
€ 14,00
Voor niet‐spelende leden gelden de volgende contributies:
Trainend
€ 12,00
Niet spelend/trainend
€ 7,25
Ouderlid
€ 1,25
Kangoeroes
€ 10,00 per 5 trainingen (strippenkaart)
Voor leden geldt als gevolg van een besluit van de Algemene Ledenvergadering dat de
contributie wordt geïncasseerd door middel van een automatische incasso.
Leden geven voor deze vorm van incasso schriftelijk toestemming door de invulling van
het aanmeldformulier.
Team- en trainingsindeling
De TC informeert het nieuw aangemelde lid over de indeling in een van de teams en
trainingsgroepen.
De betrokken trainer wordt voorafgaand ingelicht over de
mogelijke komst van dit nieuwe verenigingslid.
Voor aanvang van het nieuwe seizoen wordt er altijd een nieuwe teamindeling
vastgesteld door de Technische Commissie.
Jouw team verwacht van je, dat je op tijd aanwezig bent voor trainingen en wedstrijden.
Indien je niet kunt spelen, meld je dan tijdig af bij je teamleider of coach. We kunnen dan
een vervanger voor je zoeken.
Het kan ook zijn dat je zelf wordt gevraagd om in een ander team te spelen.
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Kangoeroe klup
Voor de allerjongste leden is er geen sprake van team- en trainingsindeling.
Onze doelstelling is dat onze kangoeroes in principe iedere zaterdag in één groep trainen.
Het kan incidenteel voorkomen dat de training niet doorgaat in verband met
beschikbaarheid van de trainers die op zaterdag ook zelf allemaal korfballen.
Het tijdstip van de training proberen we aan het begin van het seizoen vast te leggen.
Ook hier geldt dat het incidenteel kan voorkomen dat het tijdstip iets wordt verschoven
in verband met beschikbaarheid van trainers.
Voor de kangoeroes geldt geen vaste maandelijkse contributie.
Kangoeroe Klup leden kunnen een stippenkaart aanschaffen goed voor vijf trainingen en
waarbij voor iedere gevolgde training een strip wordt afgetekend.
Het belangrijkste doel van de training is dat we graag zo veel mogelijk kinderen willen
laten bewegen. De Kangoeroe Klup is dan ook voornamelijk een klup die zich richt op het
meer en beter laten bewegen van kinderen van 3-6 jaar.
Uiteraard willen we ze op die manier ook kennis willen laten maken met korfbal en al
haar positieve kanten.
De Kangoeroe Klup is echter niet gericht op het aanleren van korfbaltechnieken en het
spelen van wedstrijden. Uiteraard hebben veel spelvormen wel een vette knipoog naar
het korfbal.
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Vrijwilligersbeleid
Zoals elke vereniging draait Viking bij de gratie van beschikbare vrijwilligers.
Om niet alleen afhankelijk te zijn van zich spontaan meldende vrijwilligers en om ook
continuïteit te kunnen borgen heeft Viking in 2011 een vrijwilligersbeleid geformuleerd.
In dit beleid is vastgelegd hoe ieder lid geacht wordt een bijdrage te leveren aan de
vereniging

In de praktijk heeft dit de volgende consequenties:
• Voor ouders van jeugdleden:
Minimale inspanningsverplichting middels het invullen van bardiensten op de
daarvoor door de barcommissie aangewezen dagen
• Leden spelend in een wedstrijdkorfbal team vanaf B-junioren:
Minimale inspanningsverplichting middels het functioneren als (hulp) trainer en/of
(hulp) coach.
• A-junioren en senioren die niet reeds een vrijwilligerstaak vervullen:
Minimale inspanningsverplichting middels het invullen van zaalcommissariaat,
fluiten van breedtekorfbal wedstrijden of andere vrijwilligerstaken.
Het volledige vrijwilligersbeleid is op te vragen bij bestuur@kvviking.com Een belangrijk
aspect bij het invullen van de minimale inspanningsverplichting is het coördinerende
werk dat in deze wordt verricht door team ouders en team vertegenwoordigers.
Als je los van datgene wat beschreven is in ons beleid zelf ook mee wilt helpen aan acties
of iets mee wil organiseren, een team wilt begeleiden, training geven, bardiensten
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draaien, of in een commissie of in het bestuur wilt zitten, neem dan contact op met het
bestuur.
Technisch beleid
In het technisch beleidsplan van Viking zijn de korfbal technische doelstellingen van de
vereniging vastgelegd.
In het plan geven we aan wat onze toekomstverwachtingen zijn op het gebied van korfbal
en hoe we denken die te kunnen realiseren.
In dit beleidsplan zijn o.a. doelstellingen opgenomen voor de kwaliteit en het niveau van
spelers, trainers, scheidsrechters en de teamaantallen en is een concreet
jeugdopleidingsplan opgenomen. Met dit plan wordt beoogd samenhang en structuur
aan te brengen in de trainingsopbouw van de teams, afgestemd op de leeftijd van de
spelers.
Het plan is in te zien bij de TC.
Sponsoring
Viking kent voor bedrijven verschillende vormen van sponsoring. Met elkaar maken we
een passende sponsorovereenkomst. De sponsorcommissie van Viking kan u alles
vertellen over de verschillende mogelijkheden, de kosten en natuurlijk ook over de te
leveren tegenprestatie vanuit de vereniging.
Uiteraard zijn er voordelen voor u/uw bedrijf, indien u sponsor wordt! Omdat niet iedere
sponsor de mogelijkheid, dan wel de intentie, heeft om een standaard bedrag bij te
dragen aan de vereniging, is er een differentiatie gemaakt in sponsorpakketten en andere
vormen van reclame-uitingen. Wilt u meer informatie over de sponsorpakketten of
andere vormen van reclame-uitingen? De sponsorcommissie kan u hier alles over
vertellen!
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met een van de leden van de
sponsorcommissie via sponsoring@kvviking.com
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Overige activiteiten
De activiteitencommissie/V-side organiseert een groot aantal evenementen. Voor de
jongste jeugd worden er leuke avonden georganiseerd, zoals de bingoavond en
het Sinterklaasfeest. In juni/juli wordt jaarlijks ergens in Nederland een jeugdkamp
gehouden. Jeugdleden in de leeftijd van 7 tot en met 16 jaar kunnen hieraan deelnemen.
Het kamp vindt altijd in een weekend plaats.
Jaarlijks in april wordt de welbekende playbackshow gehouden in de sporthal.
Op een heus podium en met gebruikmaking van professionele apparatuur. Gestreden
wordt in 2 categorieën, jeugd en volwassen, om de titel “beste act” van het jaar.
Ook zijn themafeesten een terugkerend evenement gedurende het seizoen.
Ook worden er een keer per maand een klaverjasavond georganiseerd.
In het seizoen 2021/2022 zal Viking waarschijnlijk het NK C jeugd voor de KNKV
organiseren op de accommodatie in Wijk bij Duurstede.
Daarnaast neemt Viking ook actief deel aan diverse activiteiten die worden
georganiseerd door via Stichting Wijk Sport, zoals daar zijn:
- Sjors Sportief: een initiatief waarbij via de basisscholen in de gemeente de
mogelijkheid wordt geboden aan de basisschooljeugd om op informele wijze
kennis te maken met onze sport en onze vereniging.
- Max Vitaal: een initiatief waarbij via een rechtstreekse mailing van de gemeente
Wijk bij Duurstede aan de doelgroep de mogelijkheid wordt geboden aan 55plussers om op informele wijze te werken aan vitaliteit en conditie, waarbij
uiteindelijk de mogelijkheid bestaat om in te stromen bij bijvoorbeeld onze korfbal
recreanten.
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Verzekering
De korfbalbond (K.N.K.V.) heeft voor district Oost de aangesloten verenigingen
(dus ook voor) Viking) een tweetal verzekeringen afgesloten, t.w.:
1. Ongevallen inzittendenverzekering
Deze verzekering is afgesloten voor leden van onze vereniging die vervoerd worden naar
wedstrijden. De verzekering geldt niet voor de chauffeur, tenzij die zelf ook lid is van een
korfbalvereniging. Met andere woorden: Alleen leden kunnen een beroep doen op deze
zekerheidstelling.
2. W.A. verzekering
Deze verzekering dekt uitsluitend schade, die door u aan een ander is toegebracht
gedurende alle officiële verenigingsactiviteiten, die uit naam van het bestuur worden
georganiseerd.
V-side
Sinds 2002 heeft Viking ook een eigen supportersvereniging, de V-SIDE. Vooral tijdens de
thuiswedstrijden van 1e seniorenteam zijn ze heel actief met het maken van sfeer en het
verzorgen van een loterij. Ze zorgen er voor dat een avondje Viking een waar avondje uit
wordt. In het seizoen 2007/2008 en 2008/2009 werden ze zelfs verkozen tot
supportersvereniging van het jaar door de KNKV, dit was tijdens de Time For Korfbal
Challenge in Rotterdam! Verder hebben ze een eigen web shop, waarin de unieke V-SIDE
truien, shirts en nog veel meer te koop zijn. De afgelopen seizoenen organiseert de VSIDE vele leuke activiteiten voor jong en oud binnen de vereniging.
Meer informatie staat op hun eigen website: www.vside.nl. Ook zijn ze te volgen via
Twitter (@V_Side2002) en Facebook (https://www.facebook.com/vsidewbd/).

Zoekgeraakte goederen.
Mocht een lid kleding, schoeisel e.d. zijn kwijtgeraakt dan kan men het beste in de
wasmand bij de ingang van de kantine gaan zoeken. Mochten de goederen (waardevolle
zaken worden in handen gegeven van het bestuur) er niet bijzitten dan is het volgende
handig om te weten.
De barcommissie maakt die wasmand regelmatig leeg. De kleding wordt vervolgens
kosteloos gewassen en opgeslagen. Niet opgehaalde goederen worden eenmaal per jaar
in de kantine verkocht.
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