Leuk dat je interesse hebt in Avanti!
We stellen ons graag aan je voor;
Christelijke Korfbal Vereniging Avanti is opgericht in 1962. Elk jaar worden we groter. Inmiddels zijn
er ruim 600 leden, waarvan ongeveer 375 jeugdleden. We spelen (bijna altijd) in gemengde teams, in
de jeugd zijn er een paar meisjesteams.
We zijn er voor alle leeftijden en voor alle niveaus
Vanaf 4 jaar kunnen kinderen op een speelse manier in aanraking komen met korfbal. Elke week is er
voor de Kangoeroes (4-jarigen) en Spookies (5-jarigen) op zaterdagochtend een training. Vanaf 7 jaar
spelen kinderen competitie. Iedereen traint 1 of 2 keer per week (afhankelijk van het niveau), met
uitzondering van schoolvakanties. Op zaterdag spelen de teams competitiewedstrijden, de ene keer
uit en de andere keer thuis. Voor recreatieve korfballers (ouders en/of oud korfballers) zijn er de
Midwekers, die wekelijks op een ontspannen en gezellige manier trainen en af en toe deelnemen aan
een toernooi (ze spelen geen competitie).
Het korfbalseizoen loopt van half augustus tot en met juni
In de wintermaanden (november tot april) spelen we in de zaal, de rest van het jaar buiten op het
veld op ons eigen complex. Thuiswedstrijden in de zaal spelen we in sporthal De Viergang in Pijnacker
en sporthal Emerald in Delfgauw. Tijdens wedstrijden hebben we ons clubtenue aan, dat kun je
bestellen via de webshop.
We vinden een gezellige en ontspannen sfeer belangrijk
Naast trainingen en wedstrijden organiseren we activiteiten voor alle leeftijden. Voor jeugdleden
worden er bijna maandelijks activiteiten georganiseerd zoals een filmavond, quiz, ouder/kindtoernooi, paaseieren zoeken en verven, zwemmen, sinterklaasfeest. Voor senioren en leden vanaf de
A organiseren we gezellige feesten in het clubhuis. Bij de thuiswedstrijden van Avanti 1 wordt er
regelmatig een maaltijd bereid door een groepje ouders of eigen leden. Kortom: er is altijd wat te
doen bij Avanti!
Enthousiast? Kom een keer gratis proef trainen!
Voor elkaar, met elkaar
Het goed laten functioneren van onze grote vereniging, vraagt de hulp van vrijwilligers. We
verwachten van alle leden vanaf de B/A categorie dat zij wat taken voor de vereniging doen. We
hopen ook op de inzet van ouders van jeugdleden te mogen rekenen. Vele handen maken licht werk
en je leert gelijk de vereniging kennen!

Lidmaatschap en contributie (seizoen 2020/2021)
Leeftijd per 1 oktober
Senior Lid vanaf 19 jaar
Selectie opslag 1-2
Selectie opslag 3 -4
Junior lid vanaf 16 tot 19 jaar
Selectie opslag jeugd A t/m C
Aspirant (B/C) / Pupil D/E
Pupil (F) / Welp (Spookie)
Kangoeroes
Midweker trainingslid
Algemeen reserve
Vrienden van Avanti

Neem contact op

€310,00
€50,00
€25,00
€276,00
€25,00
€224.00
€124,00
€47,00
€183,00
€224,00
€79,00/partnerlid €27,00

Aanmeldformulier

De contributie wordt elk jaar in juli tijdens
een 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.

www.avantikorfbal.nl

