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                                                      Mededelingnr. 10 seizoen 2017/2018 
 

  Agenda 
  

Vrijdag 27 oktober 2017 : trainen in de Dumpel voor S1 en B1 om 19.00 uur 
Zaterdag 28 oktober 2017 : KangoeroeKlup om 11.00 uur bij kantine Sios ‘61 
Dinsdag 31 oktober 2017 : geen trainen 
Vrijdag 3 november 2017 : Zaaltraining in de Dumpel. Aanvang 19.00 uur 
Zaterdag 4 november 2017 : KangoeroeKlup om 09.30 uur in de gymzaal van de Dumpel 

: Halloween in de Rietgans. Aanvang 18.30 uur  

 
Afschrijven: Senioren Engelbert  telefoon: (06) 25487871 
                    Jeugd      Christel      : (026) 3619499 

 
        Trainingsschema en afschrijven voor trainingen 

Team Dag Tijd Trainers Bij wie  
afmelden 

Telefoon 

D1 Dinsdag  19.00 – 20.00  Arne Arne  
Senioren/B1 Dinsdag  19.00 – 20.00   Dinant Dinant (06)15947139 

B1 Vrijdag 19.00 – 20.00  Joost/Engelbert/Ella Joost (06)28648193 
D1 Vrijdag 19.00 – 20.00  Jacco/Giamiro Groepsapp Groepsapp  
S1 Vrijdag 20.00 – 21.15  Engelbert Groepsapp Groepsapp 

Kombifit Vrijdag 19.00 – 20.00   Edyta/Arne Edyta (06) 53233927 
  
 
Uitslagen 
Sios ’61 D1  - Duko D2 2 -8  
Wedstrijd verslag korfbal van Lindsey. 

We moesten op woensdag 11-10-2017  tegen duko en als we zouden winnen zouden we samen met 
duko kampioen zijn 

de 1e helft ging goed we stonden al snel voor  met 2-0  

we waren goed aan het verdedigen  

na de pauze maakten duko al snel 2-1 

en daarna werd het ook al snel 2-2  toen de wedstrijd bijna was afgelopen maakten duko nog 2-3 
en toen hadden ze gewonnen en waren ze kampioen het was een leuke wedstrijd alleen jammer dat 
we hebben verloren  

einde verslag van Lindsey. 

Zaaltraining en ballen 
Willen de trainer en coaches na de trainingen of wedstrijd de ballen tellen en controleren. Dank 
voor de medewerking. 
 
Halloween 
Zaterdagavond 4 november vieren we bij Sios ’61 Halloween. Aanvang 18.30 uur. Dit jaar staat op 
het programma een Halloween restaurant/café, Halloween spellen voor groot en klein en natuurlijk 
de spooktocht. 
Willen alle deelnemers hun gerecht(je) voorzien van een leuke ‘Halloween’ naam. (bijv. Griezeltjes, 
Heksenvingertjes) en dit voor dinsdag 31 oktober doorgeven via de groepsapp. We hopen
zoveel mogelijk griezelkindjes deze Halloween avond te begroeten. 
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Nieuw lid 
Eka Nazary is lid geworden van de KombiFit. We wensen Eka veel sportplezier toe. 
 
Zaalprogramma 
Het programma voor de zaalcompetitie is bijna klaar. Als het programma bekend is wordt u z.s.m. 
geïnformeerd. De competitie start voor S1 op 11 november met een uitwedstrijd tegen SEV 3 om 
17.05 uur. De jeugd start op zaterdag 18 november 2017 met een thuiswedstrijd.  
 
 



 3 

 

 
 

Happy korfbalclinics 2018 – KORFBAL MANIA! 
Ook helemaal gek van korfbal? Dan moet je hier natuurlijk weer bij zijn! In de eerste week van januari 

organiseren we een nieuwe editie van de Happy korfbalclinic! 

Op 3 januari 2018 te Arnhem. 

Train your brains out, leer weer nieuwe dingen en ga de uitdaging aan op zes verschillende locaties in 

Nederland. Uiteraard is er ruimte voor vragen en krijg je tips van onze Stars die ondersteuning komen 

geven. Wie dit zijn maken we later bekend, net als de kleur van het shirt dat je natuurlijk weer van ons 

krijgt. 

De clinics vinden plaats van 2 t/m 5 januari 2018. Er is maar een beperkte ruimte voor deelname, dus 

wees er snel bij! De voorgaande editie had ruim 650 deelnemers!                                             

Programma                                                                                                             
E + D van 10:00 uur tot 12:00 uur 

C + B van 13:00 uur tot 15:00 uur  

Kosten: €25,- incl. BTW 

Inclusief nieuw trainingsshirt 

Voor aanmelden ga naar http://www.korfbalstars.nl/evenementen/happy2018korfbalclinics/ 

Ledenvergadering 
Op vrijdag 13 oktober 2017 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Alle senioren waren 
aanwezig, zelfs een aantal jeugdleden en ouders. Het bestuur werd benoemd en er werd afscheid 
genomen van twee bestuursleden. Allereerst werd Rene Thiel door voorzitter Dinant bedankt voor 
het beheren van de penningen gedurende 16 jaar. Een zeer lange tijd en Dinant stelde aan de 
ledenvergadering voor om Rene tot lid van verdienste te benoemen. Dit voorstel werd met applaus 
bevestigd. Liane van Hummel kon helaas niet aanwezig zijn maar had aangegeven liever geen deel 
meer uit te maken van het bestuur. Ze blijft wel beschikbaar voor werkzaamheden.  
Financieel was vorig seizoen een goed jaar. Dankzij effectieve kostenbeheersing en inzet van velen 
om de kas te spekken was de exploitatie positief. Dank aan allen die hieraan een bijdrage hebben 
geleverd.  
 
Het dak van onze kantine is aan vernieuwing toe. Gezien de hoge kosten is besloten om eerst het 
gedeelte van de kantine te vernieuwen. In een latere fase komt het dak van de kleedkamers aan de 
beurt.  
 
Er zijn ook zorgen voor de toekomst. Het aantal leden neemt nog steeds jaarlijks af en het lukt ons 
niet om de neerwaartse spiraal te keren. Positief is dat we met een enthousiaste KangoeroeKlup zijn 
gestart.  



 4 

Het bestuur heeft een ontwikkeldocument met pijlers opgesteld. Deze dienen nog wel nader uitgewerkt 
te worden. Hieronder een kort overzicht:  
 
 

 
 
Pijlers: 
1. KangoeroeKlup ( 4 – 6 jaar) 
 
2. Jeugdleden (7 – 10 jaar) 
 
3. KombiFit  
 
4. Ledenbinding 
 
 
Algemeen 
* Visie – doelen – plannen – uitvoeren - budget 
* Alle leden en ouders zijn ambassadeur van Sios ’61 en korfbal 
* Goed product leveren 
 
Acties: 
1. KangoeroeKlup ( 4 – 6 jaar) 
* contacten BSO/ wekelijks korfbal/sportclinic bij Sios ‘61 
* promoties via sociale media en lokale kranten 
* welkomstboekje maken 
* contact met ouders/enthousiasmeren  
* nieuwe KangoeroeKlup  
* flyeren in de hoofdstraat te Velp 
* flyeren in wijk bij Sios ‘61 
* actie bij zwemdiploma-uitreiking 
* lange periode gratis deelname 
 
2. Jeugdleden (7 – 10 jaar) 
* schoolkorfbal m.b.v. www.korfbalkids.nl  
* hufterproof korfbalpalen plaatsen (Bernhardschool, gefaseerd overige scholen) 
* promoties via sociale media en lokale kranten 
* welkomstboekje maken 
* www.schoolkorfbal.nl 
* contact met ouders/enthousiasmeren 
* hele seizoen gratis bij Sios ‘61 
 
3. KombiFit 
* werving via de KombiFit leden 
* social media 
* welkomstboekje 
 
4. Ledenbinding                                                                                                                                               
* eten bij Sios ‘61 
* feestavond voor (oud) leden 
* overige nevenactiviteiten 


