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Inleiding: een startgids met informatie voor jeugdleden  
Dit is de startgids van Zunobri. In deze gids staat de basis informatie over Zunobri die nieuwe leden 
nodig hebben. De informatie is bedoeld om de nieuwe jeugdleden of de ouders daarvan wegwijs te 
maken binnen onze club. Daarnaast staat er in deze gids informatie over korfbal. Voor verdere 
informatie verwijzen wij je graag door naar onze website www.zunobri.nl of onze facebook pagina. 
Hier is namelijk ook alle noodzakelijke informatie te vinden. Er is geprobeerd via deze weg zoveel 
mogelijk informatie te geven. Natuurlijk is het mogelijk dat je nog vragen hebt na het lezen van deze 
informatie. In dat geval kan je altijd aan je teamgenoten, de ouders van je teamgenoten  of je nieuwe 
trainers vragen stellen, ook kan voor alle vragen contact opgenomen worden met de jeugd coördinator 
Manon Brander via jecozunobri@hotmail.com of via 0630785003. We wensen je veel plezier bij 
Zunobri en met het korfballen! 
 

Het ontstaan van de vereniging 

“Zunobri” opgericht door uitdaging’’ 
Iets meer dan 25 jaar geleden werd het blauwwit van “Zunobri” geboren. Toen was het nog niet 
blauwwit, toen was het zelfs nog niet “Zunobri”. Toen was het 1978. Het was toen, dat er op een goeie 
avond een gesprek ontstond. Dit gesprek ontstond tussen twee heelbelangrijke mensen voor het 
Zuidhomer korfbal. Het was Jelke Nijboer van “Wees Kwiek” die op een cursusavond in gesprek kwam 
met cursusleider, dhr. Bieleveld. Een man die tot op het moment van schrijven nog steeds actief is in 
het korfbal zij het op een lager pitje. Jelke, toen rond de 25 jaar, woonde aan de Jellemaweg in Zuidhorn 
en dhr. Bieleveld had al snel in de gaten dat hij in dit mooie dorp woonde. 
 

Het gesprek kwam op korfbal in Zuidhorn en omstreken. Dhr. Bieleveld vroeg aan Jelke waarom er 
eigenlijk in Zuidhorn geen korfbal was. Hij vond dat het toch mogelijk moest zijn om in zo’n groot dorp 
een korfbal vereniging te hebben. Toch overtuigde dhr. Bieleveld Jelke nog niet gelijk de eerste keer. 
Maar de aanhouder wint moet dhr. Bieleveld gedacht hebben, en al snel betrok Jelke zijn vrouw Dora 
in de discussie. Na rijp beraad zag hij de enorme uitdaging wel zitten en trok er direct op uit. Hij 
benaderde Rogchert van Wijk die op dat moment ook nog speelde bij “Wees Kwiek” maar woonde in 
Briltil en vroeg hem eens naar zijn mening. Ook Rogchert leek het zeker wel mogelijk en steunde het 
idee hoewel hij met plezier korfbalde bij “Wees Kwiek”. En toen kwam het, want waar moest je 
beginnen? Welke mensen moet je benaderen om een club te beginnen? De jonge Jelke was nog groen 
natuurlijk op dat gebied. Het eerste wat Jelke deed was zijn oren te luister leggen, vragen aan mensen 
waar oud-korfballers te vinden waren, één van de eerste mensen die hij wist te vinden was Wolter 
Rozema, later nog voorzitter van “Zunobri”. Uiteraard ging Jelke door en begon vooral met het werven 
van kinderen in Noordhorn, de meeste kinderen die lid werden kwamen dan ook uit Noordhorn. 
 

“Zunobri” opgericht door vasthoudendheid 
Het kon dus, was de conclusie. Maar hoe nu verder? Jelke vond ook Tineke Pijpker die ook zeer 
enthousiast mee ging helpen. Regelmatig kwamen de korfbalfanatieken bij elkaar en al snel wist men 
een locatie te vinden om te gaan trainen. Achter café “De Gouden Leeuw” in Noordhom vond men een 
terrein. In de zaalperiode, die al snel aanbrak, waren er nog steeds helemaal geen korven, en de 
gemeente vond het toentertijd niet echt nodig om de korfballers tegemoet te komen met korven of 
ander hulp. Twee oude schepmandjes die gerestaureerd werden door Jelke deden dienst als korf, het 
was “UDI” (nu gefuseerd tot “Rodenburg”) die hem het materiaal gaf en ook “Wees Kwiek” leverde 
het nodige materiaal. Er waren te weinig ballen, ook een echte seniorenploeg was er nog niet. Avond 
na avond was Jelke bezig op bezoek te gaan bij oud korfballers om hen over te halen weer een balletje 
te gaan gooien. Alie van de Velde en Marjan Staghouwer kwamen erbij, Rogchert van Wijk zag een 
overstap na verloop van tijd ook wel zitten. En al snel kwam het gevoel dat het mogelijk was om ook 
een seniorenteam neer te zetten.Toch bleef Jelke avond aan avond bezig met korfbal, want naast het 
trainen van de vele jeugd in Noordhorn, trainde hij ook nog bij “Wees Kwiek”. 
 

http://www.zunobri.nl/
mailto:jecozunobri@hotmail.com


“Zunobri” opgericht door enthousiasme 
Jelke die in de beginperiode ook de jeugd trainde, ging bij kinderen opbezoek als ze niet waren komen 
opdagen op de training om toch een gevoel te creëren in de groep. Het net ontstane groepje aspiranten 
mocht meedoen aan wedstrijden hoewel er nog steeds geen “Zunobri” bestond op dat moment. 
Buiten mededinging werden de korfballertjes ook nog eens kampioen. Nog steeds kijkt onze oprichter 
met trots terug op dat gebeurde. De kinderen werden steeds beter en de kinderen staken andere 
kinderen aan. Het motiveerde de nieuwe korfballers om door te gaan, steeds meer jeugd werd lid en 
inmiddels was het jaar 1978 zover gevorderd dat er rond oktober ook een seniorenteam gevormd kon 
worden. Toen nog een twaalftal in drie vakken. Jelke en Dora Nijboer waren ook lid van dit team ook 
al kon dit toen eigenlijk niet omdat beiden lid waren van “Wees  Kwiek”. Maar om  het  Zuidhomer 
korfbal ergens te krijgen hadden zij dit er graag voor over. Ook de senioren gingen spelen, waardoor 
het korfbal in Zuidhorn wel heel duidelijkevormen begon te krijgen. 
 

“Zunobri” opgericht 
Maar nu kwam het moment dat het korfbal in Zuidhorn, Noordhom en Briltil zover was gegroeid dat 
het moment er kwam om te kijken naar de reden van al deze moeite. En dat was om een club in deze 
dorpen te krijgen. Jelke vroeg zich af hoe hij dit nu officieel moest doen. Gelukkig zat Wallie de Vries 
van de propagandacommissie van de korfbalbond bij hem op dezelfde cursus. Hij vroeg of zij het proces 
zou willen begeleiden. Ook al omdat de Zuidhomer gemeente niet actief meedacht en de korfballers 
bijna alles zelf moesten verzinnen en oplossen. Vele vergaderingen, eerst in “De Gouden Leeuw” en 
na een grote brand, achter “De Gouden Leeuw” in een caravan, werden belegd. Behalve al de acties 
voor de jeugd werden hier ook de plannen gemaakt voor de definitieve oprichting van een 
korfbalvereniging. Eigenlijk lag de naam voor de hand want van 1956 tot en met 1963 had er al een 
korfbalvereniging bestaan genaamd “Zunobri”. Helaas ging dit “Zunobri” ten onder aan intern geruzie. 
De nodige briefwisselingen met de bond en de gemeente zijn nog steeds terug te vinden in de 
archieven van “Zunobri” en in november 1979 was er een officiële startvergadering. 
 

“Zunobri” opgericht? 
Toch waren er toen helaas al strubbelingen in de club. Uit de officiële stukken blijkt  dat “Zunobri” 
startte met 47 leden maar er waren maar liefst bijna 85 leden. Natuurlijk roept dit vragen op, vragen 
waar we vele antwoorden op krijgen maar die alleen niet eenduidig zijn. Wel werd duidelijk dat niet 
iedereen het altijd eens was over hoe de club gerund moest worden, dat was dan ook de tijd dat Dictus 
Benedictus als adviseur de club in kwam. Hij moest eigenlijk starten met puin ruimen. Helaas vinden 
we de naam van Jelke en Dora Nijboer daarna niet meer terug in de archieven. Ook de namen Veening 
en Wolter Rozema vinden we helaas niet meer terug. Duidelijk is dat 1978 en 1979 behalve een mooi, 
ook een roerig jaar geweest moet zijn voor het korfbal in Zuidhorn. 
 

“Zunobri” bestaat! 
Wel vinden we andere belangrijke namen terug: Tinus Jager uit Niekerk, Martha Oostenbrug, Marjan 
Staghouwer (toen nog Ronner), Tineke Pijpker, Alie van de Velde en Rogchert van Wijk. Dictus 
Benedictus, toen bondscheidsrechter werd vanuit de korfbalbond benaderd om het nieuwe onervaren 
“Zunobri” te helpen. Het was 1980 en de kampen waren verdeeld in het toenmalige “Zunobri”. Dictus 
werd in 1980/1981 gevraagd om als adviseur aan te treden, zijn leidinggevende rol werdgeaccepteerd 
door de zittende bestuursleden. Stukje bij beetje wist de club zich uit de moeilijkesituatie te redden 
tot de club die het nu, in 2004/2005, is geworden onder voorzitter Matthijs Slager en trainer Gerrit 
Dijk, hoewel ook in die tussenliggende periode er vele roerige maar ook mooie momenten geweest 
zijn. Eén ding is altijd gebleven,”Zunobri” is een club voor de mensen en van de mensen en dat is het 
succes van “Zunobri”. Het enthousiasme van Jelke hebben vele mensen van ons begrepen en 
overgedragen, dat enthousiasme is sinds 1978 nooit veranderd.  



Organisatie en adressen  
De belangrijkste personen en hun gegevens zijn te vinden op de website www.zunobri.nl.  Klik hiervoor 
op De Club en vervolgens op organisatie, daar vindt u alle personen met hun taken binnen de 
vereniging. Hier staan o.a. de bestuursleden, de voorzitter, de technische commissie en het 
wedstrijdsecretariaten vermeld. Ook staan hier de gegevens van de jeugd coördinatoren Willem en 
Manon die altijd klaar staan voor al u vragen. Manon is ook altijd te bereiken via Whatsapp of via een 
belletje: 0630785003. 
 

Organisatieschema 

 
 
 

Adressen  
Sportcomplex Veld:  
Van Starkenborghkanaal Zuidzijde 
9801 AX Zuidhorn  
 
Sportcomplex Zaal: 
Quicksilver S. 
Sportlaan 1 
9801 KZ Zuidhorn 
  

http://www.zunobri.nl/


Verenigingsinformatie  

Lidmaatschap van Zunobri en contributie  
Het lidmaatschap geldt voor het gehele seizoen, dat loopt van 1 mei tot 1 mei. Het wordt elk jaar 
stilzwijgend verlengd. Wil je stoppen met korfballen dan dien je voor 1 mei van het lopende seizoen je 
lidmaatschap op te zeggen. Dit kan schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat/ledenadministratie. Je 
lidmaatschap opzeggen bij de trainer is onvoldoende.  De contributie is, ook bij tussentijdse 
beëindiging van het lidmaatschap, voor het gehele seizoen verschuldigd.  De contributie wordt jaarlijks 
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.  
 

Informatie voor leden  
Om alle leden zo goed mogelijk te informeren over actuele zaken, ontvangt ieder lid/gezin een digitale 
nieuwsbrief. Geef hiervoor een juist mailadres door bij de opgave van uw kind. In deze nieuwsbrief 
staan belangrijke mededelingen, nieuwe teamindelingen, wedstrijdverslagen maar ook uitnodigingen 
voor activiteiten. Daarnaast maken wij actief gebruik van onze facebook pagina. Leden kunnen zelf 
informatie voor in de nieuwsbrief aanleveren zoals het maken van een wedstrijdverslag. Naast de 
nieuwsbrief is er de website waarop alle belangrijke informatie over Zunobri te vinden is, net als de 
actuele informatie door en voor leden: o.a. het wedstrijdprogramma, uitslagen en standen, nieuws, 
teampagina’s, sponsorinformatie en wedstrijd- en verslagen van activiteiten. 
 

Clubkleding 
Het shirt waarin gespeeld wordt is blauw met wit. Het broekje of rokje is volledig wit. Ook in de 
korfbalsport is sponsoring een belangrijke plaats in gaan nemen. Zo spelen alle ploegen in 
sponsorshirts en voor onze senioren is er ook een gesponsord trainingspak. Het shirt is van de club en 
wordt op de wedstrijddagen gedragen. Ouders hebben bij beurten de was tas mee naar huis om de 
shirts te wassen. Het schema staat op de site in het wedstrijdoverzicht. Een wit broekje of rokje dient 
zelf aangeschaft te worden.  
 
Zunobri speelt de veldwedstrijden op kunstgras, waarvoor je dus kunstgrasschoenen nodig hebt. 
Schoenen met afschroefbare of metalen noppen zijn verboden. Als er uit wordt gespeeld, dan kan het 
voorkomen dat er op natuur gras wordt gespeeld. In dat geval zijn noppen/voetbalschoenen aan te 
bevelen. In de winterperiode wordt er in de zaal gekorfbald. Hiervoor zijn zaalschoenen verplicht. Het 
is de bedoeling dat deze schoenen niet buiten worden gebruikt. Ook voor de schoenen moet je zelf 
zorgen. Deze kan je kopen bij iedere sportzaak maar ook online zijn er veel goede korfbalschoenen te 
verkrijgen zoals op onlykorfbal.nl of korfbalshop.nl.  
 

Vervoer  
Voor het vervoer van de jeugdteams naar uitwedstrijden vraagt Zunobri de medewerking van de 
ouders. Per competitie wordt door het wedstrijdsecretariaat een planning gemaakt, die in het 
wedstrijdprogramma en op de website gepubliceerd wordt. Bij verhindering worden ouders verzocht 
om onderling te ruilen, dan wel zelf voor vervanging te zorgen. Ouders worden verzocht om wijzigingen 
door te geven aan de trainer. Bent u  niet in staat om te rijden door bijvoorbeeld ziekte, gebrek aan 
rijbewijs of auto? Graag doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat dan wordt hier rekening mee 
gehouden met inplannen. 
 
  



Vrijwilligers  
Alle taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door leden en niet-leden die zich gratis en met 
liefde inzetten voor de vereniging. Voor nieuwe vrijwilligers is altijd plaats. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd, en vele handen maken licht werk. Wil je vrijwilliger worden dan kan je dit aangeven aan de 
bestuursleden of commissieleden. Deze vind je op de website. Zunobri streeft er ook naar om ouders 
bij de vereniging te betrekking. Ook ouders die vrijwilligerswerk willen doen binnen de vereniging zijn 
van harte welkom! Je kan hierbij denken aan het draaien van een kantine dienst, het schoonmaken 
van de kleedkamers bij het veld, het organiseren van een leuke activiteit etc. 
 

Evenementen  
Naast het korfbal worden ook vele nevenactiviteiten voor en door de leden georganiseerd. Deze 
activiteiten worden georganiseerd door de activiteitencommissie. De evenementen worden 
aangekondigd via de nieuwsbrief, facebook en de website. Ook op de facebookpagina verschijnen deze 
uitnodigingen. Bij Zunobri worden veel leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen. 
Halloweenfeestjes, kerstactiviteiten, tentenkamp, zwemmen, klaverjasavonden en een 
nieuwjaarsborrel zijn vaak terugkerende evenementen. Alle activiteiten zorgen ervoor dat we een 
gezellige en knusse sfeer hebben gecreëerd binnen de vereniging die door veel ouders en leden wordt 
gewaardeerd. Ook gaan we ieder jaar op jeugdkamp met alle jeugdleden. Een enorm gezellig uitje van 
drie dagen die wordt georganiseerd door de kampcommissie bestaande uit Janneke van Hielkema, 
Simone Veenstra en Manon Brander. Het kamp vindt altijd plaats in de meivakantie. Voor vragen over 
het kamp kunt u bij een van hen terecht tegen die tijd.  
 

Vertrouwenspersoon  
Op dit moment is Janneke van de Leest onze vertrouwenspersoon. Janneke is tevens ook bestuurslid. 
Zij kan worden ingeschakeld door de jeugdtrainers, de Tc of de jeugd coördinator. Wat besproken 
wordt zal altijd in vertrouwen gebeuren en blijft dan ook tussen Janneke en het kind of team. 
 

Zaalwacht 
Op het wedstrijdschema kunt u ook terugvinden wie de zaalwacht is tijdens de wedstrijden thuis in de 
sporthal. Dit is alleen zo bij de zaalcompetitie. De zaalwacht bij de F,E en D jeugd zorgt ervoor dat er 
een scorebord klaar staat en dat de stand wordt bijgehouden. Bij de C, B en A jeugd wordt deze taak 
uitgevoerd in het hokje waar ook de tijd bijgehouden kan worden op het digitale scorebord. U kunt 
dan plaatsnemen in het hokje en de stand + tijd bijhouden. Ingestelde tijd van het scorebord kan je 
navragen bij de trainers en/of scheidsrechter. Om in het hokje te mogen plaatsnemen moet je 
minimaal 18 jaar of ouder zijn (eisen van de sporthal).  
  



Wat is korfbal? 
Korfbal werd in 1902 ontwikkeld door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen. Sinds die tijd 
heeft de sport zich ontwikkeld tot een moderne sport, die de volgende kenmerken heeft: 

 korfbal is een teamsport;  
 korfbal is een gemengde sport, mannen en vrouwen spelen samen in één team onder volstrekt 

gelijke condities;  
 korfbal is een niet-agressieve sport;  
 korfbal is een veelzijdige sport, die je conditie bevordert;  
 korfbal wordt het hele jaar beoefend, 's zomers op het veld en 's winters in de zaal;  
 korfbal wordt op alle niveaus gespeeld, met verschillende motieven: prestatie, gezondheid en 

gezelligheid. 
 
De bedoeling van korfbal is dat de aanvallers doelpunten maken en dat de verdedigers dit proberen te 
voorkomen. Een doelpunt wordt gescoord als een aanvaller de bal van boven af door de korf weet te 
gooien. Korfbal is een zeer veelzijdige sport. Je moet goed kunnen aanvallen, maar ook goed kunnen 
verdedigen en je moet zowel technisch als tactisch zijn.  
 
Eén van de redenen dat korfbal zo populair is geworden, is dat het de enige teamsport ter wereld is 
waar jongens en meisjes in één team samen spelen. De teams bestaan meestal uit vier jongens en vier 
meisjes. Er zijn ook teams waar alleen maar meiden in spelen. Dit wordt een damesteam genoemd. 
Deze damesteams zijn vooral te vinden in Limburg en Noord-Brabant. 
 
Vroeger werd korfbal alleen maar buiten gespeeld. In 1966 veranderde dit. Om in de koude 
wintermaanden toch te kunnen korfballen, werd er een zaalcompetitie gestart. Nu wordt de eerste 
helft van de veldcompetitie voor het zaalseizoen gespeeld en de tweede helft erna. Als je daarna nog 
niet genoeg hebt van korfbal, kan je in de zomer mee doen aan beachkorfbal. Zo kan je dus het hele 
jaar korfballen! 
 
Korfbal wordt vanaf de Djeugd gespeeld in twee vakken. Beide clubs leveren vier spelers voor elk vak. 
In het ene vak valt de ene ploeg aan en verdedigt de andere ploeg. In het andere vak is het net 
andersom. Na twee doelpunten (of na een bepaalde tijd bij de jongste jeugd) wordt er van vak en van 
functie gewisseld, de aanvallers worden verdedigers en de verdedigers worden aanvallers. Bij de 
jongste jeugd wordt er vaak in één vak gespeeld en leveren beide ploegen 4 spelers. 
 

                               



Jeugdkorfbal bij Zunobri       
Jeugdkorfbal Korfbal is het enige balspel waarbij jongens en meisjes tegelijk aan een wedstrijd 
deelnemen. Het is een balspel waarbij het vooral aankomt op techniek, tactiek, behendigheid en 
uithoudingsvermogen. Het wordt gespeeld in twee vakken: de aanval en de verdediging.  Korfbal wordt 
gespeeld in twee competities: één in de zaal en één op het veld.  
 
Jeugdkorfbal wordt gespeeld in zes leeftijdscategorieën die worden bepaald door het KNKV:  
A : 15 tot 18 jaar                     
B : 13 tot 15 jaar  
C  :11 tot 13 jaar                     
D : 9 tot 11 jaar  
E : 7 tot 9 jaar                         
F : 6 tot 7 jaar  
 
Daarnaast heeft Zunobri een groep voor jonge korfballertjes van 3 t/m 6 jaar. Zij leren spelenderwijs 
de sport kennen en doen veel leuke spelletjes. Deze trainingen zijn eens in de 2 week op de zaterdag. 
Jaarlijks stelt de jeugd coördinatie vast welke jeugdteams er zijn en welke spelers in welk team zullen 
uitkomen. Het kan zijn dat teams af en toe veranderen ivm de leeftijdsgrenzen waar wij ons aan 
moeten houden. Er wordt hierbij gekeken naar kwaliteit maar ook naar de ontwikkeling van de 
kinderen, in welk team komen hun talenten het meeste naar voren? De wedstrijden worden gespeeld 
op zaterdag. Jongere jeugd speelt in het algemeen meer in de morgen, oudere jeugd ook in de middag.  
 
Korfbal is een sport die je samen moet spelen. Lopen of dribbelen met de bal is niet toegestaan. 
Overspelen en goed vrij lopen zijn daarom belangrijke onderdelen in het spel. Goed vrijlopen is 
belangrijk omdat je niet verdedigd mag schieten. Het is verdedigd als de verdediger tussen de paal en 
de aanvaller staat en zijn arm omhoog heeft. De verdediger moet zo dicht bij de aanvaller staan dat de 
aanvaller met de hand aangeraakt zou kunnen worden. Iedereen heeft een persoonlijke tegenstander. 
Een jongen mag geen meisje verdedigen en een meisje mag geen jongen verdedigen. Korfbal hoort 
met de handen gespeeld te worden, dus de bal met je been of voet raken mag niet. Lichamelijk contact 
mag ook niet. Trek dus niet aan andermans shirtjes, ga niet krabben, duwen of aan haren trekken. Er 
is een grote kans dat de scheidsrechter het ziet en dat je gestraft wordt. Daar schiet niemand dus wat 
mee op. De bal uit de handen slaan mag ook niet. 
  



Privacy beleid 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig 
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet 
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding 
van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Secretaris@zunobri.nl 
 
In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens 
eventueel van ons ontvangen. 
 
Doel: Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst 
Welke persoonsgegevens: voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en email 
adres 
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt 
worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden 
Ontvangers: niet van toepassing 
 
Doel: Administratie 
Welke persoonsgegevens: voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, email 
adres, bankgegevens, betaalgegevens 
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de 
financiële administratie voor 7 jaar. 
Ontvangers: penningmeester 
 
Doel: Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief 
Welke persoonsgegevens: voornaam, achternaam en e-mail adres 
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: zolang men aangemeld is 
Ontvangers: website 
 
Doel: Om onze digitale dienstverlening te verbeteren 
Welke persoonsgegevens: Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) en IP-gegevens 
Grondslag: toestemming 
Bewaartermijn: Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als 
mogelijk geanonimiseerd 
Ontvangers: Webbeheerder en analytics tool 
 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de 
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In het 
overzicht in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin 
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 
 
  



Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging 
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te 
verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een 
dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de 
Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van 
de Vereniging hebben ontvangen. 
 

Beveiliging persoonsgegevens 
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 
 

Links naar andere websites 
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing 
op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De 
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 
privacyverklaring van die websites te raadplegen. 
 

Wijziging van het privacy beleid 
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de 
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke 
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 
 

Contactgegevens 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken 
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via 
onderstaande contactgegevens: 
 
Verantwoordelijke:             S. Henstra 
E-mail:                           secretaris@zunobri.nl 
Telefoonnummer:               0594-500254 
 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
  



Club-spelregels  
We verwachten van onze leden dat ze zich bij ons en op bezoek bij andere verenigingen goed gedragen. 
Daarvoor zijn spelregels nodig om iedereen duidelijkheid te verschaffen.  Uitgangspunt bij de 
spelregels is dat korfbal een teamsport is. Alleen door gezamenlijke inzet kan succes bereikt worden. 
Spelers dienen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden t.o.v. hun medespelers. Door je niet 
aan de spelregels te houden (bijvoorbeeld door wegblijven bij een wedstrijd, zonder je van tevoren af 
te melden of zonder geldige reden), dupeer je je medespelers op nadelige wijze. De belangrijkste regels 
zijn: 

 Elke speler dient zich er zelf van op de hoogte te stellen wanneer hij/zij moet spelen of met 
behulp van ouders.  
Voorafgaand aan elke competitie (1e helft veld, de zaal en de 2e helft veld) ontvangt ieder lid 
het volledige competitieprogramma. Zo is voor iedereen de hele competitie duidelijk wanneer 
er waar tegen wie gespeeld gaat worden. Verder ontvangt iedereen dus wekelijks de 
nieuwsbrief waarin het programma voor het komende weekend is opgenomen. Het 
programma (zowel volledig als per week) is ook op de website te vinden   

 Als een speler verhinderd is voor een wedstrijd, dient hij/zij zich op tijd af te melden bij de 
trainer. Een uitzondering is natuurlijk als je op het laatste moment ziek wordt. Bel dan wel met 
je trainer/trainster!   

 Een speler dient zich af te melden bij zijn/haar trainer als hij/zij voor de training verhinderd is.  
 Toon respect voor elkaar: je medespelers, tegenstanders en scheidsrechters. Alleen samen kan 

er gekorfbald worden.  
 Accepteer beslissingen van de scheidsrechter en trainer.  
 Spelers zijn verplicht tijdens wedstrijden de juiste clubkleding te dragen. Indien spelers en/of 

leiders kleding of andere spullen van de club in bruikleen krijgen, dienen zij hier zorgvuldig 
mee om te gaan. Bij verlies of beschadiging kunnen kosten in rekening gebracht worden.   

 Roken in de kleedkamers, drugsgebruik of vandalisme is niet toegestaan. 
 Douchen na afloop van wedstrijd of training is vanzelfsprekend.  
 Trainers en leiders dienen wangedrag van spelers te melden aan bestuur of JeCo 

 
  



Slotwoord 
Namens de jeugd coördinatie willen wij je nogmaals van harte welkom heten bij de vereniging en heel 
veel plezier wensen met korfballen. Mocht je tijdens het seizoen ergens tegen aan lopen, vragen 
hebben of onduidelijkheden tegen komen mag je altijd contact op nemen met ons. Wij zijn te bereiken 
via jecozunobri@hormail.com of telefonisch op: 0630785003. Wij zullen dan proberen zo snel mogelijk 
te antwoorden en te helpen waar dit kan. 
 
Sportieve korfbalgroet! 
 
Willem Pera  jeugd coördinator 
Manon Brander  jeugd coördinator 
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