Teamouder

TAKEN:
-

Zorgt voor een goede communicatie tussen ouder/kind/leidster/trainer.
Ga regelmatig in gesprek met elkaar (korte lijn houden).
Ben en blijf open tegen elkaar.
Respecteer ieders mening.

-

Probeert bij “problemen” het onderling op te lossen/er samen uit te
komen.
Mocht dit niet lukken, kun je hulp vragen aan de TC.
Contactpersoon TC = Ingrid Logtens 322307en Suzan v/d Elzen 351088.

-

3x per jaar een overleg met de TC. Datums worden nog bekend gemaakt
door de TC. Voordat je een overleg hebt met de TC, informeer bij de
ouders/leidsters/train(st)er (via een mail) of er op- of aanmerkingen zijn
zodat je die met de TC kunt bespreken.

-

Zorgt voor een stukje in de nieuwsbrief voor vb. kampioenschap (sponsor
vermelden) en mailt dit dan naar Ria Kranenbroek
(ria.kranenbroek@korfbalclub-jes.nl ). & brengt het Bestuur (mail :
bestuur@korfbalclub-jes.nl) en de sponsorcommissie (Wilco van Sleeuwen
tel : 0492 326409 graag na 17.00 uur) op de hoogte.

-

Zorgt aan het einde van het seizoen voor een bedankje/attentie voor de
leidster/trainster (eigen bijdrage: speelsters van het team).

-

Zorgt dat telefoonlijst en maillijst van het team (trainer - leidster – kind
& ouder) up to date blijft (veranderingen graag doorgeven aan
elisevansleeuwen8@hotmail.com ).

Contactpersoon : Elise van Sleeuwen telnr: 0492 -326409
elisevansleeuwen8@hotmail.com .

Vervoerschema
Taken :
-

3x vervoerschema maken ( voor het buiten- / binnen - & buiten- seizoen) +
vervoerschema voor een toernooi (toernooi is meestal al in augustus/ begin
september).
Je krijgt een “voorbeeld schema” aangeleverd via de mail : hierin kun je
zelf werken/aanpassen/invullen.
( Ria Kranenbroek mailt jullie het schema).
Op het wedstrijdschema kun je zien wanneer de wedstijden zijn
(Agnes Vogels mailt jullie het wedstrijdschema).
Let op:



Bij locatie + plaats: vermeld het adres (vb. Eureka, Kerkstraat 23 Hapert)
i.v.m. tomtom.



Vervoer + vertrek : Overleg even met de leidster hoe laat ze van tevoren
op de bestemming wil zijn (i.v.m. omkleden/warmlopen, enz).



Zaalwacht : hierbij twee personen invullen.



Speeltijd : vermeld hier hoe laat de wedstrijd begint en eventueel hoe laat
ze aanwezig moeten zijn (overleg dit even met de leidster).

-

Houdt rekening met de afstanden met de indeling ( vb. dat iemand niet
altijd lange afstanden moet rijden, dit om discussies te voorkomen).

-

Laat ouders als ze onderling ruilen dit aan leidster doorgeven.

-

Vervoerschema : je stuurt het ingevulde schema naar de leidster en de
leidster mailt het schema naar de ouders.

Contactpersoon :
Elise van Sleeuwen 0492326409 of elisevansleeuwen8@hotmail.com

Shirts & Rokjes wassen
Taken :

Wasvoorschrift rokjes :


Scheutje azijn



Wolwas 30 *C



Toerental centrifuge (niet te hoog)



Niet drogen direct in de zon



Niet in droger



Zorg dat de rokjes goed droog zijn voordat ze in de tas gaan.
( vooral het kruis van het broekje in het rokje moet goed droog zijn)



Tegelijk /links wassen (i.v.m. kleur verschil).

Wasvoorschrift shirts : zit in de tas ( gelamineerd kaartje ).
-

Kort programma (40 C)

-

Kreukherstellend programma

-

Waspoeder (minimaal/niet te veel)

-

Niet in droger

-

Niet drogen in directe zon

-

Links wassen

-

Zorgt aan het einde van het seizoen dat alle shirts en rokjes ingeleverd
worden bij clubgebouw (datum wordt tijdig bekend gemaakt : Dorry stuurt
jullie een mail).
Contact persoon : Elise van Sleeuwen 0492-326409 of
elisevansleeuwen8@hotmail.com .

Kantinedienst
Taken :
Voor diegene die als eerste de kantine opent : zorg dat je een half uur voor
aanvang van de wedstrijd aanwezig bent (i.v.m. de werkzaamheden zoals ; vlag
ophangen/ koffie zetten / deuren openen enz. )

-

Geldkistje ophalen en terugbrengen :
Bij Marja Rooijackers

Meidoornstraat 2 tel-nr.: 06-13493794

Dit geldt voor diegene die als eerste de kantine opent en voor diegene
als laatste de kantine sluit (schema van de indeling zit in rood mapje).

-

Je werkt volgens het schema voor de kantinedienst (Ria Kranenbroek
stuurt jullie dit schema toe).
Het schema hangt ook in de kantine op de koelkast/diepvries.

-

Zorg dat je het netjes achterlaat voor de volgende kantinedienst en zorg
voor een prettige en fijne overdracht (spreek samen even het een en
ander door).

-

Bevoorradings-lijst: Als er iets niet en/of onvoldoende is moet je dit even
noteren.

-

Indeling van de kantinedienst : Sigrid van Deursen stuurt jullie dit schema
toe zodra het wedstrijdschema bekend is.

Taken B1 :
Teamouder

Wie :
Sonja Meulenpas (Eline)

Vervoerschema

Gerty Jacobs (Marly)

Shirts wassen

Suzanne v/d Elzen (Julie)

Rokjes wassen

Ingrid Logtens (Mara)

Poetsdag

Ancelie Lodewikus (Mendy)
Maria Donkers (Roos)

Kantinedienst

Anita Huttinga (Gina)
Antionette Bongers (Lotte)
Ancelie Lodewikus (Mendy)
Maria Manders (Noa)
Maria Donkers (Roos)

Trainer /
Coach
Theo
Rooyackers

email

mobielnummer

info@buitenkans-advies.nl

06-53795552

Taken C1 :
Teamouder

Wie :
Natasja Jagers (Feij)

Vervoerschema

Ankie v/d Elzen (Kim)

Shirts wassen

Eva Karazniwicz (Emilia)

Rokjes wassen

Eva Karazniwicz (Emilia)

Poetsdag

Daniëlle Peeters (Fleur)

Kantinedienst

Laurina van Dommelen (Natasja)
Anna Wojtkiw (Ayla)
Sandra Janssen (Lisa)

Trainster
Daniëlle
Timmers
Liz Rovers

Email
daniëlle_timmers16@live.nl

Mobielnummer
06-18569541

lizvenhorst@hotmail.com

06-13446330

Leidster/
Coach
Kim
Hoevenaars

Email

Mobielnummer

kimhoevenaars@hotmail.com

06-83537199

Taken D1 :
Teamouder

Wie :
Natasja Jagers (Noor)

Vervoerschema

Gerty Jacobs (Bregje)

Shirts wassen

Heidi van Melis (Pleun)

Rokjes wassen

Heidi van Melis (Pleun)

Poetsdag

Corine van Delst (Pien)
Gea Pittens (Famke)

Trainster

Email

Mobiel

Eline v/d
Bosch

elintjepientje@hotmail.com

06-19590216

Demi
Michiels

demi-michiels@hotmail.com

06-57861212

Leidster/
coach

Email

Mobiel

Antonet
Huibers

twan.vd.heuvel@agroweb.nl

06-20783930

Nancy
Verbrugge

debrugges@gmail.com

06-53587603

Taken E1 :
Teamouder

Wie :
Anita Verhallen (Lara)

Vervoerschema

Marieke van Delst (Nienke)

Shirts wassen

Eva Karaniewicz (Sara)

Poetsdag

Marianne v/d Heuvel (Moniek)

Kantinedienst

Marianne v/d Heuvel (Moniek)
Anita Verhallen (Lara)
Ancelie Lodewikus (Jonne)
Marieke van Delst (Nienke)

Trainsters
Sanne
Timmers
Maud van
Eert

Email
sanne_timmers3@live.nl

Mobielnummer
06-29410674

Mveert08@gmail.com

06-10249450

Leidster/
Coach
Rianne
Verbruggen
Taken E2 :
Teamouder

Email

mobielnummer

rianne_verbruggen@msn.com

06-13305367

Wie :
Amber Voermans (Mila)

Vervoerschema

Antonet Huibers (Anne)

Shirts wassen

Heidi van Melis (Sanne)

Poetsdag
Kantinedienst

reserve

Annelie Derks (Rive)
Sandrina van Oort (Froukje)
Sandrina van Oort (Foukje)
Heidi van Melis (Sanne)
Amber Voermans (Mila)
Annelie Derks (Rive)
Antonet Huibers (Anne)

Trainsters
Sanne
Timmers
Maud van
Eert

Email
sanne_timmers3@live.nl

Mobielnummer
06-29410674

mveert08@gmail.com

06-10249450

Leidster/
Coach
Sabine
Croijmans

Email

mobielnummer

sabine_croijmans@live.nl

06-20203736

Taken F1 :
Teamouder

Wie :
Suzanne v/d Zanden (Lynn)

Vervoerschema
Shirts wassen

Lonneke de Koning (Femke)
Moniek v/d Heuvel (Lara)

Poetsdag

Gea Pittens (Lara)
Marianne v/d Heuvel (Anouk)

Kantinedienst

Suzanne v/d Zanden (Lynn)
Gertie v/d Ven (Luus)
Marianne v/d Heuvel (Anouk)
Gea Pittens (Lara)
Marion v/d Sangen (Jelke)
Anita Verhallen (Dieke)
Moniek v/d Heuvel (Lara)

Trainsters/ Email
Coach
Ilse van
ilse_jes@hotmail.com
Sleeuwen
Britt v/d
Brittvdwetering22@gmail.com
Wetering

Mobielnummer

Leidsters
Julie v/d
Elzen
Mara
Logtens

Email
julievdelzen@gmail.com

Mobielnummer
06-10738101

Maralogtens.ML@gmail.com

06-53522479

Leidsters
Gina van
Rijswijk
Mendy
Lodewikus

Email
ginarijsewijk@gmail.com

Mobielnummer
06-51926229

mendylodewikus002@gmail.com

06-22173284

06-27388067
06-23639398

