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Cadetten
Scholieren
Reserven
Senioren
G - korfbal

Zaal: Axion

Cadetten
Scholieren
Reserven
Senioren
G-korfbal

woensdag
17 u – 18 u
19 u – 20 u
19 u – 20 u
19 u – 20 u
18 u – 19 u

woensdag
18 u 30 – 19 u 30
18 u 30 – 19 u 30
20 u – 21u 30
20 u – 21u 30

Veld: Vogelzang 81, achter de school

Trainingsuren

19 u – 20u30
19 u – 20u30

vrijdag

19u30 – 21u
19u30 – 21u

vrijdag

Infoboekje voor leden en ouders

V.Z.W.

Geelse Korfbalclub
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Het GKC-ke

De ploegen

Reglement

Trainingsuren
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Wie is het bestuur

Sporten is tof.
Sporten in team is supertof !
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Woordje van het bestuur

I nho ud

6. Trainers en ploegverantwoordelijken:
- Bij afwezigheid van trainers verwittigen deze elkaar
en steeds de ploegleider.
- Indien mogelijk verwittigen ze de spelers zelf.
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5. Materiaal en kleedkamers:
- Er mag niet worden gevoetbald met de korfbalballen.
- Na de training en thuismatchen helpen alle spelers bij
het opruimen van het korfbalmateriaal en poetsen de
laatste gebruikers de kleedkamers en douches.

4. Kledij:
GKC heeft een sponsor die kledij schenkt en daarom
vraagt het bestuur:
- alle leden die sponsorkledij hebben gekregen deze
telkens te dragen bij activiteiten van de club, ( bij
trainingen hoeft niet )
De kledij voor de wedstrijden bestaat uit een truitje van
de club, een zwarte short die elke speler zelf aanschaft en
gele kousen die men aankoopt bij de club ( € 5 ).
- Sponsorkledij en short van naam voorzien a.u.b !
- De ouders van de spelers wassen gedurende 1 maand
de truitjes van de ploeg . De ploegverantwoordelijke
stelt hiervoor een beurtrol op.
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3. Vervoer:
Voor onze jeugdploegen vragen wij dat:
- de ouders de spelers tijdig op trainingen en
wedstrijden ter plaatse brengen,
- de ouders 3 keer per seizoen voor vervoer zorgen bij
wedstrijden op verplaatsing ( 1 x voorronde veld, 1 x
zaalronde, 1 x eindronde). De ploegverantwoordelijke
zal in samenspraak hiervoor een beurtrol opstellen.

2. Wedstrijden:
Trainers en ploegverantwoordelijken vragen dat:
- bij thuiswedstrijden de spelers minimaal een half uur
voor de aanvang van de wedstrijd in hun sportkledij
aanwezig zijn ( Dit is verplicht door de KBKB ! ),
- bij elke afwezigheid de ploegverantwoordelijke
tijdig verwittigd wordt, dit uiterlijk op vrijdag
vóór 18u.

1. Trainingen:
Opdat de trainers hun voorbereiding voor de training
kunnen aanpassen aan het aantal deelnemers vragen wij
dat:
- elke speler zoveel mogelijk mee traint,
- elke speler tijdig en in sportkledij aanwezig is,
- bij voorziene afwezigheid je dit de trainer tijdig
meldt,
( vb. op vorige training )
- bij onvoorziene afwezigheid je de trainer telefonisch
( of sms ) verwittigt, uiterlijk 1 uur voor de aanvang
van de training.

GKC – reglement
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Het bestuur.

Wij hopen van harte dat je een tof seizoen beleeft met je ploeg en
mooie resultaten behaalt.

Het bestuur en de trainers zijn blij dat jullie lid zijn van de Geelse
Korbalclub V.Z.W. In dit boekje willen we graag wat nuttige
informatie geven i.v.m. onze club.
Zoals je kan zien aan onze benaming vormen wij een V.Z.W. Dat
houdt in dat wij aan een aantal wettelijke bepalingen moeten
voldoen. Eén daarvan is het houden van een jaarvergadering met
alle stemgerechtigde leden ( d.w.z. vanaf 18 jaar) die doorgaat
eind juni. Hierop wordt het bestuur gekozen en indien nodig
wijzigingen van de statuten gestemd.
Door het betalen van je lidgeld ben je niet alleen lid van GKC
maar wordt je, mits het invullen van de nodige documenten, als
speler opgegeven bij de Koninklijke Belgische Korfbalbond
(KBKB). Bij de KBKB ben je verzekerd tegen blessures die zich
kunnen voor doen tijdens training of wedstrijden.
Lid zijn van GKC geeft je een aantal rechten maar ook plichten.
Elk spelend lid heeft bijvoorbeeld recht deel te nemen aan de
trainingen en aan wedstrijden, dit laatste in overleg met de trainer
en de ploegverantwoordelijke. Maar elke speler heeft ook
plichten. Korfbal is een teamsport. In een goed team zijn
afspraken nodig. Daarom hebben wij enkele aandachtspunten op
papier gezet, samen met trainers en ploegverantwoordelijken.
Deze vind je op pagina 6.

Beste leden en ouders,

Walter Roodhooft

Maarten Sadones

Mieke Homblé

Patrick Van Gorp

Secretaris:

Penningmeester:

Administratie:

Nevenactiviteiten:

4

Ook andere artikeltjes, zoals puzzels, mopjes, verhaaltjes, …
zijn van harte welkom.

kimrennen@hotmail.com

Kim Rennen stelt het GKC-ke samen.
Maar dat kan zij niet alleen!
Ze vraagt daarom aan alle leden om af te spreken zodat er van
elke wedstrijd een verslag zou geschreven worden. Het
gemakkelijkst is, dat dit verslag dan digitaal naar Kim wordt
gemaild op volgend adres:

Onze club heeft ook een clubblaadje: Het GKC-ke

Naast deze bestuursleden zijn er nog de vrijwilligers zonder
wie onze club niet zou kunnen bestaan. Ze helpen bij de
activiteiten van de club, zoals de kantine open houden,
terreinen leggen enz. Wil jij graag ook een handje toesteken,
geef dan een seintje.
Alle hulp is welkom !

Myriam Bergmans

Voorzitter:

Het bestuur van de Geelse Korfbalclub v.z.w.
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Senioren:
- trainer: Eddy Lambrechts (0496/53.77.04)
- ploegverantwoordelijken:
Roger Van de Ven (014/86.84.80 of 0496/24.23.35) en
Myriam Bergmans (014/86.92.10 of 0499/12.97.48)
Reserven:
- trainer: Eddy Lambrechts (0496/53.77.04)
- ploegverantwoordelijken:
Rosette Sauvilers (014/58.06.90 of 0496/04.90.88) en
Mieke Homblé (014/58.48.15)
Scholieren:
- trainer: Koen Douw (014/86.92.10 of 0499/12.97.47)
- ploegverantwoordelijken:
Josette Corstjens (014/58.20.38 of 0474/82.59.42) en
Eric Turlinckx (0476/63.56.06)
Cadetten:
- trainer: Mieke Douw (0495/78.02.51) en
Marjan Goovaerts (0476/25.48.49)
- ploegverantwoordelijken:
Frank Raeymaekers (014/85.39.91 of 0498/40.03.15),
Baeck Inge (014/59.25.20)
Vangeel Sabine (014/59.00.76)
Recreanten:
- ploegverantwoordelijken:
Stefan Van Bael
G – Korfbal:
- trainer: Koen Douw (014/86.92.10 of 0499/12.97.47)
- ploegverantwoordelijke:
Eric Turlinckx (0476/63.56.06)

Ploegen

