
     Welkom bij KCR
          informatie voor nieuwe leden



KCR (Korfbal Combinatie Ridderkerk) is een fusieclub die in 2011 is ontstaan 
uit de Ridderkerkse korfbalverenigingen KV Bolnes en CKV Sagitta. Een grote 
vereniging waar veel potentie in zit! Naast wedstrijd- en breedtekorfbal is er 
bij KCR ook een Jeu-de-Boules afdeling, G-korfbal, kangoeroes en de moge-

lijkheid om deel te nemen aan KombiFit. 

KCR is een vereniging waar prestaties en gezelligheid samengaan. Er wordt 
veel aandacht besteed aan het verbeteren van de korfbalprestaties, maar 

naast het korfballen worden ook diverse andere activiteiten georganiseerd.

Je bent net lid geworden van KCR. In dit boekje vind je veel informatie om 
je alvast een beetje wegwijs te maken. Uiteraard kun je alle informatie ook 

terugvinden op onze website www.kcrkorfbal.nl. 

We hopen dat je lidmaatschap van KCR zal leiden tot jarenlang  
korfbalplezier, dat je veel nieuwe vriendschappen zult sluiten en dat  

je zult genieten van de vele andere activiteiten.  
 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Spreek gewoon iemand aan, 
 KCR is een vereniging waar we samenwerken aan een gezonde vereniging!

 

LEUK DAT JIJ KOMT  
KORFBALLEN BIJ KCR!

http://www.kcrkorfbal.nl


Accommodatie
KCR heeft haar clubhuis, kunstgrasvel-
den, sporthal en jeu-de-boules banen  
aan de Kastanjelaan 40 in Ridderkerk. 
Daar vinden (bijna) alle activiteiten 
plaats. Voor de trainingen en de thuis-
wedstrijden worden tijdens de veldcom-
petitie gebruik gemaakt van 5 grote en  
3 kleine kunstgrasvelden. De thuiswed-
strijden en trainingen tijdens de zaal- 
competitie vinden voornamelijk plaats  
in onze Sporthal ‘De Wissel’.  
Door de omvang van de vereniging, lukt 
het helaas niet om alle trainingen en 
wedstrijden tijdens de zaalcompetitie 
alleen in ‘De Wissel’ te houden. Daarom 
maken we ook gebruik van sporthal  
‘De Fakkel’ gevestigd aan de Sportlaan 10 
te Ridderkerk.

Op zaterdag is het clubhuis geopend  
vanaf een half uur voor de eerste wed-
strijd totdat de laatste wedstrijden zijn 
afgelopen. Op trainingsavonden is het 
clubhuis meestal geopend vanaf 19.00 
uur. 

Adres clubhuis
Kastanjelaan 40

2982 CM Ridderkerk 
Tel: 0180-428037

Postadres
Postbus 4086

2980 GB Ridderkerk
   



Communicatie
We streven ernaar om zoveel mogelijk 
te communiceren via de website  
www.kcrkorfbal.nl en via moderne 
communicatiemiddelen zoals een  
wekelijkse nieuwsbrief, Facebook  
en e-mail. Wekelijks kun je de week- 
brief terugvinden op de website.
Houd de website dus wekelijks in de 
gaten!  

Trainingen
Zoals je al eerder hebt kunnen lezen,  
is korfbal een sport die zowel binnen  
als buiten gespeeld wordt. Van eind  
augustus tot en met oktober en van 
april tot en met juni spelen we de  
veldcompetitie en trainen we buiten  
op het veld. De maanden november  
tot en met maart spelen we de zaal-
competitie en trainen we binnen in de 
zaal. De trainingsschema’s kan je terug 
vinden op de website.  

Wedstrijden
Alle wedstrijden vinden in principe  
op zaterdag plaats. Alleen inhaal- 
wedstrijden worden weleens op een 
doordeweekse avond gespeeld. 

Wedstrijdschema´s 
Er wordt aan het begin van elke com-
petitie een compleet wedstrijdsche-
ma gepubliceerd op de website met 
scheidsrechters en een vervoerschema.
Deze informatie wordt wekelijks ook 
gedeeld in een weekbrief op de website 
met daarin alle wedstrijden, aanvangs- 
en vertrektijden, vervoer, scheidsrech-
ters enz. voor het komende weekend. 
Eventuele wijzigingen zijn daar ook 
terug te vinden.

Afschrijven
Als je een keer echt niet kunt spelen 
dan moet je dat zo spoedig mogelijk  
bekend maken bij jouw trainer/coach 
en de wedstrijdsecretaris van jouw 
team. Afschrijven doe je persoonlijk. 
Doe dit uiterlijk woensdagavond vóór 
20.00 uur. Het overzicht van de wed-
strijdsecretariaten vind je op de website.
 
Vervoer 
Voor het vervoer naar uitwedstrijden 
wordt bij toerbeurt een beroep gedaan 
op de ouders. Het schema vind je op de 
website. Mocht je als ouder niet in de 
gelegenheid zijn om op een bepaalde 
zaterdag te rijden, ruil dan tijdig met 
een andere ouder. 

Scheidsrechters
Zonder scheidsrechter geen wedstrijd. 
Wekelijks zijn er veel wedstrijden die 
gefloten moeten worden door KCR- 
leden. Bij toerbeurt worden senioren 
en A-jeugd hiervoor aangewezen. Ben 
jij aan de beurt, neem dan je verant-
woordelijkheid en fluit je wedstrijd. Dit 
voorkomt teleurstelling bij de teams.

http://www.kcrkorfbal.nl
https://www.kcrkorfbal.nl/korfbal/veld/trainingstijden/
https://www.kcrkorfbal.nl/over-kcr/organisatie/wedstrijdzaken/
https://www.kcrkorfbal.nl/vervoerschema-veld/


Teamindelingen
Er wordt aan het begin van de competitie 
een teamindeling bekend gemaakt. Deze 
wordt op de website gepubliceerd. De 
Technische Commissie (TC) met zijn coör-
dinatoren stellen in samenspraak met de 
trainers/coaches de teamindelingen samen.  

TC in het kort
De TC bestaat uit een kerngroep en 
coördinatoren. De kerngroep houdt zich 
bezig met allerlei beleidszaken rondom 
technische zaken. De coördinatoren die per 
leeftijdscategorie zijn ingedeeld, ondersteu-
nen de trainers en coaches gedurende het 
seizoen. De trainers zijn het eerste aan-
spreekpunt voor leden en ouders.  
Kom je er met de trainer/coach niet uit  
dan kun je je richten tot de coördinator  
van jouw leeftijdscategorie.

Kombifit
Kombifit is een product dat verenigin-
gen kunnen aanbieden aan sporters van 
35-plus, die niet (meer) aan de reguliere 
korfbalcompetitie willen deelnemen,  
maar wel actief willen zijn. Denk aan  
recreanten, ouders van jeugdleden die  
ook graag willen sporten, oud-korfballers 
en andere geïnteresseerden. Kombifit staat 
bij KCR voor (gezellig) samen sporten. 
Voor meer informatie verwijzen we je naar 
onze website.

Kangoeroes
Ook als je nog zo jong bent, dat je nog 
geen wedstrijden kan spelen, ben je 
van harte welkom bij KCR. Voor de 
allerjongsten, van 3 tot 6 jaar, zijn er 
de kangoeroes. Op een spelende wijze 
worden kinderen aangemoedigd om 
zichzelf te ontwikkelen en te bewegen. 

Jeu de Boules
KCR heeft naast de afdeling korfbal ook 
een jeu de boule afdeling. De KCR-bou-
lers gooien alleen voor de gezelligheid. 
Wel wordt er wekelijks een interne 
competitie gehouden. KCR is aangeslo-
ten bij de Regio Rijnmond, samen met 
17 andere verenigingen, die allemaal  
ca. 3 toernooien per jaar organiseren. 
De jeu-de-boulers zijn elke dinsdag-

middag, donderdagavond en zaterdag-
middag aanwezig op het veld. Het spel 
wordt gespeeld op speciaal hiervoor 
geschikte jeu-de-boules banen.

G-korfbal
Bij KCR kunnen ook mensen met een 
verstandelijke beperking samen actief 
zijn binnen de vereniging. Wekelijks 
wordt op woensdagavond getraind.  
De korfbaltrainingen worden aangepast 
aan de capaciteiten van de individuele 
deelnemers. Naast de basistechnieken 
zoals gooien, vangen en schieten wordt 
iedere week getraind op het spelen 
van korfbalwedstrijden. Ook speelt het 
G-team met regelmaat op zaterdag 
wedstrijden of toernooien.

https://www.kcrkorfbal.nl/over-kcr/algemene-informatie/kombifit/


Kleding
Het wedstrijdtenue van KCR bestaat uit een blauw rok-
je/broekje en een blauw shirt met rood en wit accenten. 
Het wedstrijdshirt krijg je via het team waarin je komt 
te spelen. De kosten hiervan zitten in de contributie. 
Het rokje/broekje koop je zelf en kan je bestellen door 
te mailen naar kleding@kcrkorfbal.nl. Voor meer  
informatie verwijzen we je naar onze website.

Sponsoring
Akomar Shipping BV is hoofdsponsor van KCR. Daar-
naast wordt de vereniging gesteund door vele andere 
sponsoren. Een vereniging kan niet zonder sponsoren 
en KCR biedt zijn sponsoren een goed platform om 
naamsbekendheid te vergroten of producten te promo-
ten. Jaarlijks zijn er verschillende manieren waarop je 
als sponsor kan bijdragen aan KCR en waarop je zelf als 
bedrijf zichtbaar kan zijn. Zo is er jaarlijks een spon-
soravond, worden de wedstrijdballen van het eerste 
gesponsord en zijn er verschillende toernooien. Sponsor 
worden? Nieuwsgierig? Voor meer informatie verwijzen 
we je naar onze website.

Activiteiten
Buiten het korfballen om worden er voor alle leeftijden 
diverse activiteiten georganiseerd. Hiervoor hebben we 
twee commissies: de Jeugd-activiteitencommissie en de 
feestcommissie. 

Jeugd-activiteitencommissie
De jeugd-activiteitencommissie organiseert de 
niet-korfbalactiviteiten voor F- t/m B-jeugd.  
O.a. worden de volgende activiteiten georganiseerd: 
Pietenbingo, filmavond, kerstgourmet en uiteraard  
het jaarlijkse jeugdkamp tijdens het Pinksterweekend. 
De planning van de activiteiten vind je op de website.

Feestcommissie
De feestcommissie organiseert de 
niet-korfbalactiviteiten, zoals (thema)
feesten en dartavonden, voor de senioren 
en de A-jeugd.

Lidmaatschap en  

contributie
De verschillende contributiebedragen 
vind je op de website. De contributies 
worden geïnd door automatische incasso 
van één jaarlijkse of twee halfjaarlijkse 
termijnen. Diegene die niet heeft gekozen 
voor incasso zal jaarlijks een nota ontvan-
gen verhoogd met € 2,50 administratie-
kosten. De maanden waarin de contribu-
ties geïnd worden zijn oktober en januari/
februari. Wanneer je je lidmaatschap 
opzegt tussen 1 juni en de eerste compe-
titiewedstrijd ben je verplicht 25% van de 
jaarcontributie te voldoen. Zeg je op tus-
sen 1 september en 31 december dan ben 
je verplicht 50% van de jaarcontributie te 
betalen. Bij opzegging na 1 januari moet 
je de volledige jaarcontributie voldoen.
Vragen betreffende de (inning van de) 
contributie kun je stellen aan de penning-
meester: penningmeester@kcrkorfbal.nl.

Privacy
KCR verwerkt je gegevens in een bestand 
dat ook aan het KNKV wordt verstrekt. 
Binnen KCR wordt de ledenlijst ook door 
diverse commissies gebruikt. Er worden 
echter geen persoonlijke gegevens ver-
strekt aan bedrijven of instellingen. KCR 
heeft conform AVG een privacyverklaring 
opgesteld.

Gedragsregels
Als lid van KCR ben je trots op je vereni-
ging en is de vereniging trots op jou. Maar 
ook moeten we afspraken maken over 
hoe we ons moeten gedragen in en om 
de sportvelden en ook op social media. 
Daarom is er een gedragscode opgesteld. 
Deze gedragscode is niet meer of minder 
dan het omschrijven van de normen en 
waarden waar wij als KCR voor staan. Met 
het opstellen van een gedragscode willen 
we de goede sfeer vasthouden waarin 
iedereen zich prettig en veilig voelt.
Voor meer informatie verwijzen  
we je naar onze website.

Iedereen doet mee
KCR kan niet zonder vrijwilligers! Op 
allerlei terreinen zijn vrijwilligers nodig die 
onze vereniging draaiende houden: trai-
ners, coaches, scheidsrechters, verzorgers, 
barmedewerkers, etc. Betrokken zijn bij 
KCR betekent niet alleen trainen, spelen 
of wedstrijden kijken. Zet je in om samen 
met anderen actief te zijn binnen onze 
vereniging. Er is zeker iets te doen dat je 
leuk vindt. Er zijn taken die je wekelijks 
kan doen, of gedurende een bepaalde 
periode, of slechts enkele keren per jaar. 
De keuze is aan jou of je ouder(s), verzor-
ger(s)! Nieuwsgierig? Meld je aan via  
communicatie@kcrkorfbal.nl

mailto:kleding%40kcrkorfbal.nl?subject=
https://www.kcrkorfbal.nl/over-kcr/algemene-informatie/kleding/
https://www.kcrkorfbal.nl/over-kcr/algemene-informatie/sponsor-worden/
mailto:penningmeester%40kcrkorfbal.nl?subject=
mailto:communicatie%40kcrkorfbal.nl%20?subject=


Adres clubhuis
Kastanjelaan 40
2982 CM Ridderkerk 
Tel: 0180-428037
www.kcrkorfbal.nl

Fotografie:  Conny Mooldijk, Sander Onderdelinden
en Mike van Herwaarden

Heel veel plezier bij KCR!

http://www.kcrkorfbal.nl 

