INFORMATIEFOLDER
Korfbalvereniging CKV AVANTI

Deze folder geeft informatie over AVANTI, een dynamische
korfbalvereniging
die
voor
alle
leeftijdsgroepen
en
niveaus
mogelijkheden biedt.
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Voorwoord
Dit is de informatiefolder van de christelijke korfbalvereniging Avanti uit
Pijnacker-Nootdorp. In deze folder vindt u informatie over onze vereniging en
activiteiten, maar ook over korfbalsport in het algemeen.
Korfbalvereniging Avanti is opgericht op 1 januari 1962 en heeft in 2012 haar
vijftigjarig bestaan gevierd. Avanti is een groeiende vereniging met meer dan
550 leden, waarvan ongeveer 375 jeugdleden. Avanti wil een vereniging zijn voor
alle leeftijden en voor zowel prestatiegerichte sporters als recreatieve sporters.
De vereniging biedt haar leden sportactiviteiten aan vanaf de maand augustus tot
en met juni. Avanti organiseert gezellige nevenactiviteiten en een jeugdkamp om
naast het sporten een ontspannen sfeer te waarborgen.
De jongste leeftijdsgroepen zijn de Kangoeroes en de Welpen waar kinderen van
4 tot 7 jaar op een speelse manier iedere zaterdagochtend in aanraking komen
met sport en korfbal in het bijzonder. Vanaf 7 jaar komen de korfballers uit in
competitieverband. Naast de trainingen worden er ook wedstrijden op zaterdag
gespeeld tegen andere verenigingen. Voor de recreatieve korfballers (ouders
en/of oud korfballers) is er een Midweekgroep die wekelijks op een ontspannen
en gezellige manier een training volgen en af en toe deelnemen aan een toernooi.
Al enthousiast geraakt?
Om de sport en de vereniging echt te leren kennen kun je natuurlijk altijd een
keer met ons mee trainen. Pas dan ervaar je hoe het er echt aan toe gaat en wat
korfbal te bieden heeft. Uiteraard is dit kosteloos. Kom langs en beleef het mee!

Algemene sport & verenigingsinformatie
Korfbal is de enige sport waarbij jongens/meisjes of dames/heren met elkaar in
één team sporten. Het gemengde karakter bepaalt voor een belangrijk deel de
sfeer op een korfbalvereniging.
KORFBAL IS EEN GEZELLIGE SPORT!
Sinds het voorjaar van 2007 beschikt Avanti aan de Sportlaan over een geheel
nieuw clubhuis en twee kunstgrasvelden. In het voor- en najaar worden er op
zaterdag op het veld competitiewedstrijden gespeeld. Er is in septemberoktober een najaarscompetitie en in april-mei-juni een voorjaarscompetitie.
Tijdens de wintermaanden, van november tot en met maart, wordt er een aparte
competitie in de zaal gespeeld. De thuiswedstrijden worden op zaterdag gespeeld
in de sporthal De Viergang in Pijnacker en in sporthal Emerald in Delfgauw.
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Jeugd
De jeugd is onderverdeeld in vier leeftijdsgroepen. Er zijn kangoeroes en welpen
(4-7 jaar), pupillen (7-12 jaar), aspiranten (12-16 jaar) en junioren (16-18 jaar).
Bij de kangoeroes en welpen kun je vanaf je 4e verjaardag terecht. De groep met
kangoeroes en welpen traint op zaterdag en neemt niet deel aan de competitie.
Vanaf de leeftijd van 7 jaar is er de mogelijkheid om mee te doen met de
competitie.
Door de jongste pupillen (7-9 jaar) wordt monokorfbal gespeeld. In deze
spelvorm wordt in één vak met vier spelers tegen vier spelers gespeeld. Vanaf
het 8e of 9e jaar wordt er in twee vakken gespeeld, waarbij in elk vak twee
jongens en twee meisjes spelen.
Avanti biedt aan haar jeugdleden prestatiegerichte teams die twee keer per
week trainen en meer recreatief georiënteerde teams die één keer per week
trainen.
De jeugd wordt door de technische commissie, op basis van zowel persoonlijke
prestaties als op grond van het spelen in teamverband, in een team geplaatst
passend bij het niveau.
Het is voor onze vereniging belangrijk dat bij de aanwas van nieuwe leden de
verhouding van jongens en meisjes gelijk op loopt. In de praktijk verloopt de
groei bij de meisjes sneller dan bij de jongens. Indien nodig wordt, als de
verhouding tussen het aantal jongens en meisjes in een bepaalde
leeftijdscategorie ongelijk is, met meisjesteams aan de competitie deelgenomen.
Het goed laten functioneren van een (grote) vereniging vraagt de hulp en inzet
van de oudere leden en de ouders van de jeugdleden bij allerhande
werkzaamheden (denk hierbij aan het rijden naar uitwedstrijden, het helpen bij
bardiensten en de schoonmaak van het clubhuis).
Senioren
De spelers van 18 jaar en ouder spelen in een seniorenteam. Avanti 1 en 2 spelen
landelijk op een kwalitatief hoog niveau. Ook Avanti 3 tot en met 6 streven naar
het spelen op een zo hoog mogelijk niveau. Voor Avanti 7 tot en met 11 en voor de
Midweekgroep staat het recreatieve karakter van de sport centraal.
Avanti verwacht van alle leden dat zij naast het spelen ook andere taken voor de
vereniging doen. Dat kunnen korfbalgerichte taken zijn, zoals het geven van
training aan jeugdteams, het coachen van een team of scheidsrechter zijn. Ook
kunnen het andere verenigingstaken zijn, zoals het draaien van een bardienst of
het meehelpen aan het onderhoud van het clubhuis.
Midweekkorfbal
Avanti heeft sinds een aantal jaren een groep leden die zonder vaste
verplichtingen (weer) iets aan sport willen doen. Zij nemen niet deel aan de
competitie. Wel wordt er regelmatig aan toernooien deelgenomen.
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Midweekkorfbal is een gezellige, sportieve groep die bestaat uit “nooit-eerderkorfballers”, ouders van spelende leden en oud-korfballers. Je bent nooit te oud
of te onervaren om met korfballen te beginnen!
Er wordt per week één uur, op een vaste avond, getraind. In het voorjaar en
najaar wordt getraind op het veld aan de Sportlaan. In de winter wordt er
getraind in de sporthal De Viergang te Pijnacker of in de sporthal Emerald in
Delfgauw.
Kom dus gerust eens langs op één van de trainingsavonden om vrijblijvend kennis
te maken met deze leuke sport!
Andere activiteiten bij Avanti
Naast de trainingen en wedstrijden besteden wij veel aandacht aan allerlei
nevenactiviteiten zoals het jaarlijks terugkerend jeugdkamp. Voor de jeugdleden
worden er bijna maandelijks activiteiten georganiseerd: schutterstoernooi,
vossenjacht, paaseieren zoeken en verven, zwemmen, sinterklaasfeest, bingo,
filmavond, en ga zo maar door.
Voor de senioren is er ook altijd wat om naar uit te kijken zoals leuke feesten en
thema-avonden. Bij de thuiswedstrijden van Avanti 1 wordt er regelmatig een
maaltijd bereid door een groepje ouders of eigen leden. Het verenigingsjaar
wordt traditiegetrouw afgesloten met een familiedag. Sinds de aanleg van de
kunstgrasvelden in 2007 met daarop tennisbanen biedt Avanti ook de
mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief tennis te spelen.
Kortom, er is altijd wel wat te beleven. Avanti = FUN!

Lidmaatschap en contributie (per 1 oktober 2015)

Senior Lid
Junior lid
Aspirant
Pupil (DE-leeftijd)
Pupil (F-leeftijd)
Welp
Kangoeroes
Midweker
Trainingslid
Algemeen reserve
Vrienden van Avanti

Leeftijd per 1 oktober
vanaf 19 jaar
vanaf 16 tot 19 jaar
vanaf 12 en tot 16 jaar
vanaf 8 tot 12 jaar
7 jaar
6 jaar
tot 6 jaar

€ 287,00*
€ 255,00**
€ 207,00**
€ 207,00
€ 115,00
€ 115,00
€ 43,00
€ 169,00
€ 169,00
€ 207,00
€ 75,00

*Selectiespelers senioren 1/2 betalen een extra opslag van € 50,00.
Selectiespelers senioren 3/4 betalen een extra opslag van € 25,00.
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**Selectiespelers junioren A1 en A2, B1 en B2, C1 en C2 betalen een extra opslag
van € 25,00.
De contributie wordt elk jaar in september/oktober tijdens de Jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering opnieuw vastgesteld. In oktober/november worden
acceptgiro’s aan de leden verzonden om de contributie te voldoen.
Het lidmaatschap wordt telkens voor een verenigingsjaar aangegaan. Het
verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Als je wilt bedanken als lid
moet dat altijd voor de datum van 1 juni.
Publiciteit
Elke week wordt per e-mail een clubblad uitgegeven met informatie over de
wedstrijden en trainingen, nevenactiviteiten en andere informatie. Dit blad kan
(tegen betaling) ook op papier worden toegezonden of bezorgd.
Ook staan er regelmatig wedstrijdverslagen in de Telstar, Telstar Online en de
Delftsche Courant.
Contactgegevens Avanti
Het adres van het Avanti-veld is: Sportlaan 1, Pijnacker
Telefoon clubhuis: 015-3646705
Website: www.avantikorfbal.nl
Voor vragen en informatie kun je op trainingsavonden (maandag tot en met
donderdag) en competitiedagen (zaterdag) naar het clubgebouw komen.
Natuurlijk kun je ook altijd even kijken op onze website, www.avantikorfbal.nl.
Daar kun je informatie lezen over wedstrijden, nevenactiviteiten en nog veel
meer. Hier tref je namen, telefoonnummers en e-mailadressen aan van Avantifunctionarissen.
Ook kun je via de website een aanmeldingsformulier downloaden (kijk onder
Clubinfo - Ledenadministratie) en ingevuld inleveren met twee pasfoto’s in het
clubgebouw of bij de ledenadministratie.

Kleding en schoenen
Elke club of vereniging of het nu voetbal, hockey of korfbal is, heeft zijn eigen
kleuren. Tijdens wedstrijden spelen we in het clubtenue, bij Avanti is dat een
korenblauw shirt met aan de rechterkant drie witte banen en een wit rokje
(meisjes) of broekje (jongens). De schoenen waar je op speelt, zijn voor buiten
anders dan voor binnen. Buiten speel je op speciale kunstgrasschoenen en binnen
speel je op zaalschoenen met een platte zool.
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De Avanti kleding is te koop bij:
Webshop Avanti,
www.avantikorfbal.nl – webshop of rechtstreeks http://avantikorfbal.muta.nl/

Graag tot ziens bij AVANTI !
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AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende meldt (zich) als spelend lid/ trainingslid/ midweker/ Vriend van Avanti /
welp/ kangoeroe * van de Christelijke Korfbalvereniging Avanti te Pijnacker.
NAAM

:…………………………………………………………

VOORNAMEN

:…………………………………………………………

ROEPNAAM

:………………………………………( jongen / meisje)

GEBOORTEDATUM

:…………………………………………………………

ADRES

:…………………………………………………………

POSTCODE / WOONPLAATS :…………………………………………………………
TELEFOONNUMMER

:…………………………………………………………

E-MAIL ADRES

:…………………………………………………………

Als hierboven het emailadres van een jeugdlid wordt ingevuld wilt u dan ook het emailadres
van één van de ouders/voogd vermelden:
: ………………………………………………………..

Al eerder gekorfbald?
Zo ja, bij welke vereniging

: ja / nee *
: ………………………………… te ……………………

Bij Avanti is het de gewoonte dat ouders rijden bij uitwedstrijden. Wij hopen dat er ook een
beroep op u gedaan kan worden. Indien u om welke reden dan ook niet in staat bent, bij
toerbeurt, zaterdags te rijden, kunt u dat hieronder vermelden.
Bent u bereid voor de uitwedstrijden te rijden?
: JA /NEE *

Er kunnen bijzonderheden zijn, aangaande uw kind, die belangrijk zijn voor om te weten
(bijv. last van hyperventilatie). Dit kunt u dat hieronder vermelden (mondeling mag
natuurlijk ook).
Bijzonderheden welke belangrijk kunnen zijn?
: JA /NEE *
Zo ja, welke?
…………………………………………………………………………………………..
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Avanti is een vereniging, en om een vereniging draaiend te houden hebben we vrijwilligers
nodig. Ons motto is voor elkaar, met elkaar. Senioren en junioren worden ingedeeld voor
taken als bardiensten, scheidsrechters, schoonmaken etc.
Wij hopen dat we ook af en toe op inzet van ouders van jeugdleden mogen rekenen. Alle
ouders van jeugdteams worden in ieder geval 1 a 2 keer per jaar opgeroepen om ons
clubhuis schoon te maken.
Hieronder staan een aantal vrijwilligerstaken, wilt u aangeven of u bereid bent om (af en
toe) beschikbaar te zijn voor een taak?
o Bardienst (hoe vaak?)
o Grote schoonmaak 1 a 2 keer per jaar
o Commissiewerk, b.v. sponsorcommissie, redactiewerk, feestactiviteiten, voorkeur
voor …………………………………………………
o Trainer/coaching: wel/geen ervaring
o Jeugdscheidsrechter
o Bestuursfunctie, voorkeur voor ………………………………….

……………………………..
(datum)
*)
**)

……………………………**
(handtekening)

Doorhalen wat niet van toepassing is.
Voor minderjarigen, te ondertekenen door ouder / voogd.

Dit formulier inleveren bij Sandra Teunissen, Fien de la Marstraat 14, 2642 BV Pijnacker.
Bij aanmelding graag 2 recente pasfoto´s inleveren, met achterop de foto’s de naam
alstublieft.
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