WELKOM
Beste ouders van ons nieuwe kangoeroelid,
Welkom bij Phoenix! Heel leuk dat
jij gekozen hebt voor onze gezellige vereniging. Om ervoor
te zorgen dat je je snel thuis voelt, willen wij je wegwijs
maken binnen onze club.
Deze startbrief is oorspronkelijk geschreven voor onze
jeugdleden (F t/m B) en aangepast voor de kangoeroes.
Toch denken we dat de oorspronkelijke brief handige
informatie bevat voor als je nieuw bent binnen de club,
dus die informatie is ook toegevoegd.
Heb je na het lezen nog vragen? Mail deze dan graag naar
interesse@svphoenix.nl
Wij doen ons best je zo snel mogelijk te antwoorden.
Wij wensen jouw kind veel korfbalplezier!
Een sportieve groet, Monique & Ilse (Ledenwerving)

KANGOEROES
De kangoeroes trainen elke
zaterdagochtend onder leiding van Joke,
Maria en Denise.
De indeling is ongeveer zo:
Tijdens de najaarscompetitie
(buiten op het veld)
Van einde zomervakantie de
herfstvakantie.
Zaterdag, 10.15u – 11.00u, Phoenixveld.
Zaalcompetitie
(binnen in de zaal)
Van herfstvakantie tot
voorjaarsvakantie.
Zaterdag ochtend, tijd en plek zijn
afhankelijk van de zaalhuur.
Voorjaarscompetitie
(buiten op het veld)
Van voorjaarsvakantie tot de
zomervakantie.
Zaterdag, 10.15u – 11.00u, Phoenixveld.
Na inschrijving van het lidmaatschap
ontvangen de kangoeroes een t-shirt van
de ‘Kangoeroe Klup’ thuisgestuurd van de
korfbalbond.
Het is belangrijk dat de kinderen stevig
schoeisel dragen, waarop zij goed kunnen
rennen. In de zaal graag schoenen die zij
alleen binnendragen waarmee zij niet
uitglijden.
Qua kleding is het fijn als de kinderen
laagjes dragen, zodat zij iets uit kunnen
doen als ze het warm krijgen.

Van Doornenplantsoen 2
2722 ZA Zoetermeer
079 331 5072 (clubhuis)
www.svphoenix.nl
interesse@svphoenix.nl

SPELEND JEUGDLID
De informatie hieronder gaat over de
spelende jeugdleden.

RIJBEURT

WEDSTRIJDEN
Aan het begin van het korfbaljaar (dat
loopt van zomervakantie tot
zomervakantie) publiceert de KNKV
(korfbalbond) het schema van
speelweekenden op hun website. Je kunt
hiermee dus rekening houden met de
(vakantie)planning.
De indeling is ongeveer zo:
Najaarscompetitie
(buiten op het veld)
Van einde zomervakantie de
herfstvakantie.
Zaalcompetitie
(binnen in de zaal)
Van herfstvakantie tot
voorjaarsvakantie.
Voorjaarscompetitie
(buiten op het veld)
Van voorjaarsvakantie tot de
zomervakantie.
De actuele tijden voor wedstrijden vind je
in de app van de korfbal-bond, deze heet
‘Sportlink’. Met het e-mailadres dat je
hebt vermeld bij de inschrijving, kun je
eenvoudig een account aanmaken.
Afzeggen voor wedstrijden kan alleen in
uitzonderlijke situaties, want korfbal is
een teamsport en de wedstrijden zijn dus
ook voor alle teamleden. Afzeggen voor
wedstrijden moet bij de
wedstrijdsecretaris. In de wekelijkse
opstellingen die worden gedeeld in de
team-app staat wie er speelt en bij wie,
hoe en wanneer u kunt afschrijven. Hoe
eerder je afschrijft, hoe beter de
wedstrijdsecretaris vervanging voor jouw
kind kan regelen.

Per toerbeurt worden leden of ouders
van leden aangewezen voor het vervoer
van de spelers. Het vervoersschema
wordt per seizoen vooraf gemaakt en
gedeeld in de team-app. Indien je niet
kunt op de aangewezen datum, dan moet
je zelf ruilen.

WEKELIJKSE
OPSTELLINGEN
Elke zondag wordt via de team-app
de wekelijkse opstellingen gedeeld.
Hierin staan de afschrijvingen en
geblesseerde vermeld. Jouw kind kan
ook bij een ander team worden
opgesteld als er afschrijvingen zijn in
dat team, kijk dus elke week naar de
opstellingen!
Als er zieke spelers zijn, kun je op het
laatste moment worden benaderd om
in te vallen om zo een team compleet
te kunnen laten spelen. Je wordt dan
door de wedstrijdsecretaris gebeld

TRAININGEN
Er wordt één of twee keer per week
getraind. De tijden staan op de website.
Het schema wordt voor elk veld- en
zaalseizoen via de website bekend
gemaakt (kopje: Korfbal >
Trainingstijden
http://www.svphoenix.nl/korfbal/traini
ngstijden/ ) en het wordt gedeeld in de
team-app (een Whatsappgroep).
Afzeggen voor trainingen kan alleen in
uitzonderlijke situaties, want korfbal is
een teamsport en de trainingen zijn dus
ook voor alle teamleden.
Afzeggen voor trainingen moet
persoonlijk bij de trainers worden
gedaan.

VERZAMELEN

COMMUNICATIE

TENUE

Voorafgaand aan thuiswedstrijden wordt
een half uur van tevoren verzameld in de
zaal waar de wedstrijd plaatsvindt of bij
het Phoenixveld. Voorafgaand aan
uitwedstrijden wordt één uur van
tevoren verzameld bij het Phoenix-veld.
Hier kunnen de spelers en coaches
instappen bij diegene die rijbeurt
hebben. Phoenix hecht er belang aan dat
alle teams verzamelen en met elkaar
meerijden naar uitwedstrijden, dit is
onderdeel van het korfbal en goed voor
het teamgevoel.

Om ervoor te zorgen dat de juiste
informatie bij de juiste personen
terecht komt, zijn er diverse
communicatiekanalen. Hieronder een
overzicht.
• Telefoon
Per team is er een WhatsApp
groep. Teamouders melden hier
info over bijzondere activiteiten
en nieuwtjes in. De trainers geven
specifieke info over trainingen en
er worden onderling allerlei zaken
afgestemd via de app.
• Website www.svphoenix.nl
Hier vindt u algemene informatie
over Phoenix.
• Facebook & Instagram
Allerlei nieuwe informatie die op
de website wordt gepubliceerd,
komt met een melding en link op
de Facebookpagina. Ook is de
Facebook pagina voor leuke
korfbal berichten.
• KNKV Sportlink app
In deze app van de korfbalbond
staat de gehele competitie met
alle details vermeld. De coaches
en scheidsrechters registreren
hierin ook het wedstrijdformulier.
U kunt de stand van de teams in
het klassement van de competitie
hierin op de voet volgen.

Bij ‘Sport 2000 Wijtman’ (tegenover
Primark in het Stadshart) kunt u het
Phoenixtenue en tas aanschaffen. Het
tenue (wedstrijdshirt en broek voor
mannen en rok voor vrouwen) is verplicht.
Optioneel kan een inschietshirt, kousen,
trainingspak en tas worden aangeschaft.
Het inschietshirt is blauw en kan nodig zijn
als de tegenstander in gelijke kleuren
speelt! Omdat de shirts dan zo op elkaar
lijken, speelt de uitspelende ploeg in een
andere kleur shirt en voor Phoenix is dat
het blauwe inschietshirt. Op Facebook is
een besloten groep voor tweedehands
Phoenix kleding, de naam is: ‘Vraag en
aanbod SV Phoenix’. Let er wel op dat je
kind het nieuwe tenue nodig heeft (er zijn
veel oude shirts in omloop).
Zie ook de website voor informatie
Kopje: Vereniging > Tenue

BARDIENSTEN
PER TEAM
In de Phoenixkantine is het altijd erg
gezellig en je kunt ervoor of na de
wedstrijd terecht voor een drankje en
ook aan een hapje is gedacht. De
kantinecommissie regelt dit allemaal
en de bar wordt op zaterdag bemand
door leden en ouders van leden. Aan
het begin van de buitencompetities
wordt het barrooster bekend
gemaakt. Als er ouders bardienst
draaien is er altijd iemand van de
kantinecommissie aanwezig om
ouders wegwijs te maken en te
ondersteunen. Er wordt gewerkt met
een eenvoudig kassasysteem en
pinnen is mogelijk.

https://www.svphoenix.nl/vereniging/tenue/

TEAMOUDER
Elk jeugdteam heeft een teamouder.
Deze teamouder is tussenpersoon
tussen de ouders van jeugdleden en
de contactpersonen van de CKZ
(Commissie Korfbal Zaken) en diverse
andere commissies die Phoenix heeft.
De teamouder voorziet u van
informatie over:
• Teambijeenkomst aan het begin
van het korfbaljaar.
• Nieuwe informatie rondom
trainingen.
• Informatie over leuke activiteiten
bij Phoenix.
• Vervoerschema.
• Barrooster.
Voor de volgende zaken kunt u bij de
teamouder terecht:
• Met vragen over Phoenix.
• Als u contact wilt met de
contactpersoon van de CKZ (bij
problemen van uw kind met
betrekking tot korfbal).
• Als er onverhoopt iets niet goed
gaat bij de trainingen of
wedstrijden en je wilt hierover
praten dan kun je in eerste
instantie terecht bij de trainers,
maar ook bij de teamouder.

CKZ (COMMISSIE
KORFBAL ZAKEN)
De CKZ regelt alles rondom het
korfbal. De informatie vanuit deze
commissie krijg je door via de teamapp. De CKZ heeft ook twee
contactpersonen voor de pupillen
(Simone Vink) en voor aspiranten
(Ronald Schuit). Indien er zaken
spelen rondom korfbal en jouw kind
en je komt er niet uit met de trainer
en de teamouder, dan kunnen zij
worden benaderd.
Aan het begin van elk korfbaljaar
stellen zij zichzelf voor in een
teambijeenkomst waarin je van
nieuwe informatie wordt voorzien.

TEAM VAN DE WEEK
BIJ PHOENIX 1
Bij elke thuiswedstrijd van Phoenix 1
mag een jeugdteam mee oplopen en
zij worden dan ook voorgesteld aan
het publiek. Dit is altijd een hele
belevenis voor de kinderen.
Vooraf wordt het schema hiervoor in
de team-app gedeeld.

TOERNOOIEN
Elk jaar zijn er enkele
kortbaltoernooien waar teams voor
worden opgegeven indien er
voldoende belangstelling is,
bijvoorbeeld:
• VEO-toernooi in Voorburg op
Hemelvaartsdag.
• Weidevogelstoernooi in Bleiswijk
op tweede Pinksterdag.

LEDEN
ADMINISTRATIE

LEUKE
ACTIVITEITEN BIJ
PHOENIX

VELDWACHT
EN ZAALWACHT
VOOR OUDERS

Als er leuke activiteiten bij Phoenix
zijn word je hierover geïnformeerd via
de website, Facebook, Instagram en
teamapp. Er zijn een aantal vaste
activiteiten die elk jaar plaatsvinden,
bijvoorbeeld: Sinterklaas, Happy New
Year diner voor de jeugd en een
nieuwjaarsborrel voor volwassenen,
tweepalentoernooi,
pannenkoekentraining en (het
hoogtepunt van het jaar voor de
jeugd J ) Zomerkamp voor
jeugdleden in de eerste week van de
zomervakantie! Zie
http://zomerkamp.svphoenix.nl voor
een voorproefje.

De veldwacht of zaalwacht zorgt
ervoor dat de wedstrijd van het team
kan worden gespeeld en dat alle
ouders en andere toeschouwers zich
aan de afspraken houden. De taken
die bij de veldwacht en zaalwacht
horen zijn:
• Zorgt (samen met de spelers) dat
het veld netjes achterblijft na
afloop. De eventuele gevonden
voorwerpen, zoals trainingsjacks,
graag in de kantine ophangen in
het tassenhok. De flesjes, blikjes
en afval graag in de prullenbak.
• Alle gebruikte materialen moeten
opgeruimd worden, tenzij er nog
een wedstrijd gespeeld gaat
worden. Dan graag in overleg met
de trainer/coach wat er
opgeruimd kan worden.
• Zorgt ervoor dat de scheidsrechter
een drankje krijgt aangeboden.
Onze eigen scheidsrechters weten
dit, maar die van buiten Phoenix
niet dus graag hierop toezien.
• Ben je op de dag dat je veld- of
zaalwacht hebt niet aanwezig?
Dan graag zelf zorgdragen voor
vervanging.

Mis je nog iets in deze
informatiefolder?
Laat het ons weten via
interesse@svphoenix.nl

Van de ledenadministratie heb je een
mail gekregen dat jouw kind is
aangemeld als lid. Wil je ervoor
zorgen dat jouw gegevens altijd
correct zijn doorgegeven aan ons?
Dus bij wijzigingen van adres, 06nummer of bijvoorbeeld e-mailadres
kunt u mailen naar:
leden-administratie@svphoenix.nl
Het verenigingsjaar van Phoenix loopt
van 1 juli tot 30 juni en de
opzegtermijn is één maand, dus hou
met opzeggen van het lidmaatschap
hier rekening mee.

HUIS- EN
GEDRAGSREGELS
Op de website
(https://www.svphoenix.nl/gedrags
-en-huisregels/ ) staan de gedragsen huisregels van Phoenix vermeld.
Goed om te weten: alle vrijwilligers
die kinderen begeleiden, hebben
een VOG (Verklaring Omtrent
Gedrag).

VRIJWILLIGERS
Phoenix is een vereniging die niet
kan bestaan zonder de inzet van alle
vrijwilligers. De vrijwilligers zijn
Phoenix.
Van de kantinecommissie tot de
trainers en de ledenwerving tot het
bestuur: allemaal dragen zij een
steentje bij aan de club. Wil je ook
iets doen voor deze mooie club?
Laat het weten via
interesse@svphoenix.nl .

