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Van de voorzitter 

De eerste weken van 2014 zitten er weer op. Ook de eerste wedstrijden en activiteiten van 
onze club hebben we inmiddels achter de rug. De tijd vliegt voorbij en carnaval staat al weer 
bijna voor de deur.  

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden een aantal leden naar voren gehaald en door het 
bestuur even in het middelpunt gesteld. We wilden als bestuur de leden die zich al lange 
tijd aan de vereniging gebonden hebben even centraal stellen. We wilden laten blijken dat 
we het belangrijk vinden als mensen zich voor lange tijd aan de club willen binden. Het 
biedt de vereniging continuïteit. Op deze wijze kun je een clubcultuur creëren waarin 
mensen zich prettig voelen. Het wordt een omgeving waarin je mensen kent. Misschien lijkt 
dit niet bijzonder maar dat mensen in de huidige maatschappij vereenzamen is een feit.  

Met name OEC is een vereniging die het in zich heeft om meer te zijn dan alleen maar een 
omgeving om af en toe te sporten. De naam “Ons Eigen Clubje” heeft dat volgens mij ook in 
zich. Een omgeving waarin je naast sporten ook met elkaar andere activiteiten kunt 
ondernemen. Een omgeving waarin veel mensen elkaar kennen. Een omgeving die iets kan 
toevoegen aan je leven, dus ook sociaal-maatschappelijk relevant.  

Door uit te dragen dat we het belangrijk vinden dat mensen zich lang aan de club willen 
binden houdt niet in dat we het belang van alle andere mensen die een bijdrage aan de club 
leveren onderschatten! 

Naast het belang van leden die zich voor langere tijd aan de club willen binden zijn ook de 
bijdrages van alle andere van wezenlijk belang. Dit zijn naast de leden dus ook de 
vrijwilligers die zich belangeloos voor onze vereniging inzetten. Mensen die helpen bij 
activiteiten, klussen verrichten of wat dan ook…. Mensen die onze club ook een warm hart 
toedragen. Dit geldt overigens ook voor de sponsors die met hun bijdrage de club willen 
ondersteunen.  

Dat we een aantal leden tijdens nieuwjaarsreceptie speciaal even in zonnetje hebben gezet 
wil dus niet zeggen dat we al die anderen die een bijdrage aan de vereniging leveren niet 
waarderen. Vanaf deze plek wil ik dan ook iedereen bedanken die de afgelopen jaren een 
bijdrage aan de vereniging hebben geleverd. Met elkaar maken we ten slotte de 
vereniging……. 
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De komende tijd zullen we als bestuur het accent leggen op het werven van jeugdleden. 
Samen met diverse mensen binnen de vereniging zullen we proberen kinderen voor onze 
vereniging te interesseren. We willen de kinderen en hun ouders laten zien dat OEC meer te 
bieden heeft dan alleen maar sport. Maar dat het ook een sociale omgeving is waarin 
kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Mogelijk dat we de vereniging in omvang wat 
zouden kunnen laten groeien, hoe beperkt ook. Mocht je het gevoel hebben dat je in staat 
bent om, op wat voor manier dan ook, hier een bijdrage aan te leveren dan horen we dit 
graag.  

Hopende dat we met elkaar in een positieve sfeer het komende jaar allemaal mogen 
genieten wat onze vereniging te bieden heeft, zowel op sportief gebied maar ook tijdens de 
diverse te organiseren activiteiten. 

Een vereniging is mensenwerk……………… 

Groet, de voorzitter. 
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Redactiepagina 

Hoi Allemaal, 

Bij dezen het clubblad voor de maand januari, maar ook een beetje februari! 

Veel leesplezier 

Mochten er opmerkingen of aanmerkingen zijn op het clubblad, kun je altijd mailen 
naar redactie@kvoec.nl .  

Met sportieve groet, 

De Redactie. 
 
Ps. Wil jij de redactie komen versterken? En heb je kennis van Word of Excel, mail 
dan even naar redactie@kvoec.nl 

mailto:redactie@kvoec.nl
mailto:redactie@kvoec.nl
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Tussenstanden zaalcompetitie    (1) 

Vanaf de jaarwisseling is altijd een goede gelegenheid voor terugblikken en vooruitkijken. Wat 
betreft de korfbalcompetitie is de kerst het moment dat de zaalcompetitie halverwege is, en dat 
tegen alle tegenstanders één keer gespeeld is. Het tweede deel van de competitie is nog lang en er 
kan nog veel gebeuren, maar zo’n eerste helft geeft toch een aardig beeld van het niveau en de 
kansen voor de rest van het zaalseizoen.  

In mei moeten de teams voor het zaalseizoen van het jaar daarna al ingeschreven worden, en ook 
dit jaar bleek weer dat het niet makkelijk is om het aantal spelers en het niveau op dat moment al 
goed in te schatten.  

We hadden gehoopt dat het einde van het vorig seizoen en de eerste veldhelft voldoende nieuwe 
aanwas van jeugdleden zou opleveren zodat we in de zaal met twee E-teams konden gaan spelen. 
Ook de kinderen met geen of weinig korfbalervaring kunnen dan meteen competitie spelen op een 
niveau dat bij hen past. Helaas waren er bij aanvang van de zaalcompetitie toch niet genoeg 
kinderen voor twee teams, dus is de E2 teruggetrokken. Gelukkig bleek het niveau van de poule van 
de E1 zodanig dat ook de minder ervaren kinderen leuk mee kunnen doen. Samen met de meer 
ervaren spelers hebben ze tot nu toe alle wedstrijden weten te winnen, met een voorlopig eerste 
plaats als resultaat: 

 

De spelers van de D1 speelden vorig jaar nog in de E, op een relatief hoog niveau. Ze zijn de 
veldcompetitie dit jaar begonnen op het laagste D niveau, en bij opgave van de teams was de 
verwachting nog dat dit in de zaal wel een niveautje hoger zou kunnen, zeker met extra 
enthousiaste nieuwe trainers op deze groep. Er wordt goed getraind, maar het niveau in de zaal 
blijkt toch een paar stapjes te hoog. Alle zes de wedstrijden werden met grote verschillen verloren, 
resulterend in een laatste plaats. Wie weet kan dit team nog voor een stunt zorgen en ergens een 
puntje halen, maar anders hebben ze in elk geval veel geleerd dit zaalseizoen, en op het veld zullen 
er dan zeker nog wel wedstrijden gewonnen worden!  
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Ook voor de B was dit seizoen een nieuwe uitdaging. Vorig jaar speelden de meeste van de spelers 
nog in de C, en dat team haalde daar in op het veld een nette tweede plek. Op papier was dit team 
dit jaar nét te oud voor de C, maar de oudste speler stopte dit seizoen na een paar weken met 
korfballen. Jammer genoeg kon toen de inschrijving op B-niveau niet meer gewijzigd worden.  Veel 
van de tegenstanders zijn duidelijk ouder en meer ervaren, en de meeste wedstrijden in de zaal 
werden verloren. Het spel wordt wel steeds beter, met als beloning een  knappe overwinning op de 
koploper, en wellicht nog meer punten in de komende wedstrijden! Voor de tweede helft veld 
proberen we overigens weer op C-niveau uit te komen. De stand in de zaal: 

 

OEC 2 speelt al een paar jaar op hetzelfde niveau, en strijdt samen met DSC 6 om de eerste plek.  
Dat is dan ook gelijk de enige tegenstander waarvan verloren werd tot nu toe.  Er wordt met scherp 
geschoten, en de overige wedstrijden werden dan ook allemaal gewonnen. De samenstelling van 
het tweede kan nogal een wisselen, maar compleet of niet, het kampioenschap moet haalbaar zijn 
dit jaar! 
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OEC 1 speelt dit zaalseizoen voor het eerst in de vierde klasse na de degradatie van vorig jaar. 
Kampioen worden is dan ook het doel! Tot nu toe werden alle wedstrijden gewonnen. We zijn er 
absoluut nog niet, maar voorlopig staat OEC 1 in elk geval ongeslagen bovenaan.  
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Bardienstplanning 
 

 

Wanneer Wie 

31-01-2014 Kantine gesloten 

07-02-2014 Kantine gesloten 

14-02-2014 Kantine gesloten 

21-02-2014 Claudia + Wesley 

28-02-2014 Kantine gesloten 

07-03-2014 Kantine gesloten 

14-03-2014 Claudia + Wesley 

21-03-2014 Yvonne + Rene 

28-03-2014 Pieter + Jeroen 

04-04-2014 Heidi + Ad 

11-04-2014 Michael + Daniel 

18-04-2014 Pieter + Jeroen 

24-04-2014 Vera + Wesley 

02-05-2014 Yvonne + Rene 

09-05-2014 Heidi + Ad 

16-05-2014 Pieter + Jeroen 

23-05-2014 Michael + Daniel 

30-05-2014 Pieter + Jeroen 

06-06-2014 Yvonne + Rene 

13-06-2014 Claudia + Wesley 

20-06-2014 Michael + Daniel 
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Coaches E1 en E2 
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Data bestuurs en jaarvergadering 

Hierbij de geplande bestuurs en jaarvergaderingen 

 

Geel = Bestuursvergadering 
Blauw = Jaarvergadering 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 
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OEC haalt mooi bedrag op met de Grote Clubactie 2013! 
 

De Grote Clubactie 2013 is weer ten einde! Met de inzet van onze leden heeft OEC een 
schitterend bedrag opgehaald. Deze opbrengst kunnen wij goed gebruiken. Daarom willen wij 
graag alle verkopers en lotenkopers bedanken voor hun bijdrage aan de actie.  

24 kinderen hebben samen in totaal maar liefst 432 loten verkocht. Dat is meer dan vorig jaar en 
het jaar daarvoor! 

Top 3 van super verkopers voor 2013: 

- Sanne Lingers met 72 loten 

- Sven Maas met 54 loten  

- Tom van Duijnhoven met 44 loten 

Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet! 

Vriendelijke groet,  

Arnold van der Starre & Daniëlle Giebels 
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Nieuwe kledinglijn. 

Beste allemaal, 

Helaas is onze huidige kledinglijn niet meer leverbaar dus zijn we op zoek gegaan 
naar een nieuwe kledinglijn die bij ons past. 

Emiel van Lieshout, Ad van der Lee en ik zijn al een paar maanden op zoek naar een 
geschikte kledinglijn. Ons oog is gevallen op het Sportmerk Erima. 

We hebben voor Erima gekozen omdat ze beschikken over een breed assortiment. 
Erima is langer leverbaar en past helemaal bij onze club. Op kvoec.nl kunnen jullie in 
onze web shop de nieuwe kledinglijn bekijken. Wij hopen natuurlijk dat jullie net zo 
enthousiast over de kledinglijn zullen als wij.  

Onze web shop zal beschikken over: 
- Nieuwe rokjes/broekjes 
- Trainingspakken 
- Inschietshirts  
- Sportassen  
- Vesten/truien  

We hopen dat de resultaten van dit seizoen net zo mooi worden als onze nieuwe 
kledinglijn. 

Groetjes, 

Daniëlle Giebels  

http://www.erima.eu/sites/default/files/media/102331_V.jpg
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Activiteitenkalender        (1) 

 Kletsavond  8 februari 2014 om 20:00 uur. 

De kantine is om 19:00 uur open. Kom zoals altijd, massaal naar het clubhuis van OEC voor de 
gezellige kletsavond van korfbalvereniging OEC op zaterdag 8 februari 2014. Aanvang 20:00 uur, 
clubhuis is vanaf 19:00 uur geopend! Leeftijdscategorie vanaf 16 jaar 

Contactpersoon: Michael Koolen, m.koolen49@chello.nl 

 Kaartavond  21 februari 2014 om 21:00 uur 

Op vrijdagavond 21 februari 2014 wordt er wederom een kaartavond georganiseerd. De volgende 3 
kaartavonden zijn op 14-03-2014, 11-04-2014, 23-05-2014. Leeftijdscategorie vanaf 16 jaar. 

 Orientatietocht  29 maart 2014 

Meer informatie volgt nog! 

 Dartavond  29 maart 2014 

Meer informatie volgt nog! 

mailto:m.koolen49@chello.nl
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De Sportvrijwilliger! 

Binnen heel veel sport verenigingen zijn  veel mensen vrijwillig actief om hun bijdrage 
te leveren aan het reilen en zeilen binnen z’n vereniging. Deze mensen zijn dan ook 
onmisbaar. Ik durf gerust te zeggen zonder deze dankbare inzet kunnen de meeste 
verenigingen niet overleven.  

Als we dit vertalen naar onze eigen korfbalclubje dan mogen we gelukkig zeggen dat 
er al heel wat mensen vrijwillig actief zijn binnen onze vereniging.  Natuurlijk hopen 
we dat deze vrijwilligers nog jaren actief zullen zijn binnen onze vereniging. Om deze 
vrijwilligers actief te houden kunnen zij nog wel wat steun gebruiken. Zoals een oud 
spreek woord al zegt:  

 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK! 

 
Dit was eigenlijk ook meteen het moto van de eerste thema avond die midden 
januari heeft plaats gevonden. Binnen onze vereniging hebben we vele functies en 
vele vrijwilligers maar lang niet alle vrijwilligers worden op de juiste manier/ plaats 
ingezet en we hebben ook nog lang niet genoeg vrijwilligers. Op de eerste thema 
avond heeft het bestuur een selectief aantal mensen uitgenodigd om samen met hun 
van gedachte te wisselen over hoe een aantal functies moeten worden ingevuld en 
op welke termijn we dit kunnen realiseren.  

Als speerpunt kwamen toch wel de korfbal gerelateerde functies naar boven. Dit zijn 
meteen ook de functies die het zwaarst onderbezet zijn, maar tevens ook die functies 
die van belang zijn om überhaupt te kunnen korfballen. Van de 5 thema’s zijn er 3 
uitvoering ter sprake gekomen: trainers, bezetting TC en betrekken van ouders.We  
wisten al gauw dat het niet mogelijk was om de bezettingsproblemen direct en ter 
plaatse op te lossen. Dit zou natuurlijk wel geweldig zijn geweest maar niet reëel. 

Daarom is besloten om een werk groep aan te stellen, die zich bezig gaat houden met 
het informeren, werven en helpen van vrijwilligers. De werk groep bestaat uit 
Daniëlle Giebels, Pieter Claassen, Erny Gratama, Wesley Lammers 
(vrijwilligerscoördinator / verantwoordelijke voor deze projectgroep) en Leon van 
Duinhoven (namens bestuur).  Deze projectgroep zal er naar steven om op korte 
termijn invulling te gaan geven aan de openstaande functies binnen de groep trainers 
en de TC. Daarnaast  kijken we op welke manier we de ouders kunnen gaan 
betrekken.    
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De projectgroep gaat natuurlijk eerst aan de slag met de punten die naar voren zijn 
gekomen tijdens deze eerste thema avond. Mocht je zelf al ideeën hebben over het 
invullen van een functie of iets willen doen maar je weet nog niet wat, spreek ons 
dan aan. Wij zullen samen met jou gaan kijken welke functie het beste bij jou past!  
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Frituurvet verzamelen: Vet voor KV OEC! 

 
 
 

Op eenvoudige wijze extra geld verdienen voor KV OEC, terwijl u ook nog 
eensbijdraagt aan een beter milieu?  

Dat kan! Door het inzamelen van frituurvet in de “gele container” bij het clubhuis 
van KV OEC. 

Tijdens trainingen, wedstrijden en toernooien wordt de kantine vaak druk bezocht. 
De frituurpan wordt hierdoor veelvuldig gebruikt en het frituurvet regelmatig 
vervangen.  

Hierbij komt gebruikt frituurvet nog vaak terecht in de grijze afvalbak of in het riool. 
Jammer, want frituurvet kan op een duurzame manier gerecycled worden.  

Bovendien kan gebruikt frituurvet KV OEC geld opleveren! 

Waarom meedoen? 

 Het levert uw vereniging KV OEC geld op, namelijk € 32,- per volle container 

 Het is goed voor het milieu 

 U stelt een goed voorbeeld voor uw leden, betrokken ouders en bezoekers 

 

* In de praktijk zal blijken dat het aantal wisselingen bij de opstart minder is, maar in 
de loop der tijd zal oplopen. 

Contactpersoon KV OEC:  

Frans Claassen, tel. 0492-524103, j.claassen96@upcmail.nl 

mailto:j.claassen96@upcmail.nl
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Helliemunt Spaarsysteem 

 
 
Wat is Helliemunt?  
Met Helliemunt spaar je snel en eenvoudig bij Helmondse ondernemers.  
Als Helliemunt-spaarder schaf je een persoonlijke spaarpas aan met chip.  
Hiermee krijg je zelf leuke kortingen en kun je gebruik maken van speciale acties en 
aanbiedingen bij de aangesloten ondernemers (zie op de 
website http://www.helliemunt.nl de button 'Sparen bij').  
Geef bij iedere aankoop je pas af en de Hellemunten worden automatisch 
bijgeschreven. 
 
Waarom Helliemunt-sparen?  
Het bijzondere van Hellemunt is dat je niet alleen voor jezelf spaart, maar ook voor 
KV OEC.  
Bij de aanschaf van de persoonlijke spaarpas gaan van iedere 10 Hellemunten die je 
spaart 4 Hellemuntpunten naar KV OEC.  
Dat is gemakkelijke sponsoring voor jouw club!!! 
 
Hoe krijg ik een gratis pas? 
Momenteel zijn er binnen de vereniging 50 gratis spaarpassen beschikbaar.  
Wil jij er ook een? Vraag dan Heidi Christiaens om een aanmeldformulier, vul hierop 
je persoonlijke gegevens in en geef het formulier terug aan Heidi Christiaens. 
Zij zal er dan voor zorgen dat jij de gratis spaarpas thuisgestuurd krijgt. 
 
Als je nog een vrijwilligerskaart hebt, dan kun je deze ook bij een van de 
deelnemende winkels gratis omruilen tegen een Helliemunt spaarpas.  
Op de website www.helliemunt.nl kun je zien welke winkels deelnemen en waar je 
dus je vrijwilligerskaart gratis kunt omruilen. 
 
Contactpersoon KV OEC:  
Heidi Christiaens, penningmeester@kvoec.nl 

 

http://www.helliemunt.nl/
http://www.helliemunt.nl/
mailto:penningmeester@kvoec.nl
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Verjaardagen
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Kleurplaat
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Informatiepagina (1)  (gewijzigd jan/2014)
 

 
Tijdens de bestuursvergaderingen is het eerste half uur voor iedereen toegankelijk. 
Wanneer er vragen of problemen zijn op korfbalgebied, neem dan contact op met de juiste contactpersoon. 
Ziet u fouten op deze pagina, laat het ons dan weten op redactie@kvoec.nl 
 
 

 

Bestuur:    

Voorzitter: Wout Hertogs. M: 06 - 53 19 83 65 voorzitter@kvoec.nl 
Penningmeester: Heidi Christiaens M: 06 - 50 93 62 09 penningmeester@kvoec.nl 
Secretaris: Willy van de Manakker M: 06 - 51 32 00 53 secretaris@kvoec.nl 
 Zwanebloemsingel 2, 

5709 PA Helmond  
  

    
Wedstrijdsecretaris    

Wedstrijdsecretaris (Algemeen): Suzanne Vossen M: 06 - 18 06 73 69 wedstrijdsecretaris@kvoec.nl  
    
Commissie Ledenbeheer:    

Voorzitter: Arnold van der Starre M: 06 - 46 74 29 67 ledenbeheer@kvoec.nl 
    
Technische Commissie (TC):    

Beleid: Emiel van Lieshout M: 06 - 28 52 75 61 emielvanlieshout@kvoec.nl  
Seniorencoördinator: Vacature   
Jeugdcoördinator: Vacature   
Scheidsrechterscoördinator ai: Leon van Duijnhoven M: 06 - 38 44 11 57 leonvanduijnhoven@kvoec.nl 
Trainerscoördinator Vacature   
Verenigingsbegeleider Vacature   
    
Redactie:    

Webmaster: Pieter Claassen M: 06 - 10 38 94 37 webmaster@kvoec.nl  
Clubblad: Marjan van de Manakker M: 06 - 34 53 32 24 redactie@kvoec.nl 
 Vacature   
 Vacature   
    
Sponsoring, fondsen, subsidie en 
reclame: 

   

Voorzitter: VACATURE T: 0492 - 54 76 11 sjef.claassen@chello.nl  
 Frans Claassen T: 0492 - 52 41 03 j.claassen96@upcmail.nl 
    
Kampcommissie:    

Voorzitter: Wesley Lammers M: 06 - 51 79 95 74 jeugdkamp@kvoec.nl 
 Bart Essers T: 0492 - 55 25 31  
    
Evenementen:    

Voorzitter: Leon van Duijnhoven M: 06 - 38 44 11 57 evenementen@kvoec.nl  
 Ivonne Lingers T: 0492 - 52 73 88  
 Wendy Strijbosch M: 06 - 53272595  
Kledingbeheer:    

Contactpersoon: Leonie van Dalen T: 0492 - 84 96 85 kleding@kvoec.nl 
 Henriëtte van der Putten T: 0492 - 51 19 14  
    
O.E.C. Clubhuis:    

Locatie: Sportpark ‘De Braak’ T: 0492 - 52 41 62 www.kvoec.nl 
 Braakse Bosdijk 1a,  

5703 HZ  Helmond 
  

Contactpersoon:  Frans Claassen T: 0492 - 52 41 03 j.claassen96@upcmail.nl 

mailto:redactie@kvoec.nl
mailto:voorzitter@kvoec.nl
mailto:penningmeester@kvoec.nl
mailto:secretaris@kvoec.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@kvoec.nl
mailto:ledenbeheer@kvoec.nl
mailto:emielvanlieshout@kvoec.nl
mailto:leonvanduijnhoven@kvoec.nl
mailto:webmaster@kvoec.nl
mailto:redactie@kvoec.nl
mailto:sjef.claassen@chello.nl
mailto:j.claassen96@upcmail.nl
mailto:jeugdkamp@kvoec.nl
mailto:evenementen@kvoec.nl
mailto:kleding@kvoec.nl
http://www.kvoec.nl/
mailto:j.claassen96@upcmail.nl
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Informatiepagina (2)  (gewijzigd april/2013) 

 
Contributie per maand:    

Team: Leeftijd:  Bedrag: 

Welpen 4 t/m 7 jaar € 6,00 
Pupillen 8 t/m 11 jaar € 10,00 
Aspiranten 12 t/m 15 jaar € 10,50 
Junioren 16 t/m 18 jaar € 12,00 
Senioren Vanaf 19 jaar € 15,50 
Recreanten n.v.t. € 7,00 
Rustende Leden n.v.t. € 4,50 
    
Inschrijfkosten (éénmalig)  € 7,00 

 
Rabobank: 12.10.70.107 t.n.v. KV OEC Helmond 
 
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Onze voorkeur gaat uit naar automatische  overschrijvingen; wij versturen géén 
acceptgirokaarten! 
 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij het secretariaat te gebeuren of per email (secretaris@kvoec.nl). Opzeggen moet 
gebeuren voor 1 mei van het verenigingsjaar, het lidmaatschap eindigt dan op 30 juni van het verenigingsjaar! Wanneer tijdens het 
verenigingsjaar het lidmaatschap wordt opgezegd, wordt er geen contributie terug betaald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris@kvoec.nl
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