Lid van A&CKV Gemini Welkom! Je bent nu lid van A&CKV Gemini. Als je spelend lid
bent mag je vanaf nu wedstrijden spelen. Waarschijnlijk wordt dit opgebouwd, jouw
trainer heeft hier vast een plan voor. Korfbal is een teamsport, wat betekent dat je veel
dingen met het team en de vereniging regelt. Denk bijvoorbeeld aan het rijden naar
uitwedstrijden, het fluiten van de wedstrijden en het reserve staan bij andere teams.
Deze brief maakt duidelijk waar de vereniging voor staat en geeft handige informatie
aan nieuwe leden. Voor meer informatie kun je kijken op onze website:
www.gemini-korfbal.nl.
Over Gemini A&CKV Gemini staat voor Algemene en Christelijke Korfbalvereniging
Gemini. Gemini is de enige Goudse korfbalclub en is ontstaan uit een fusie van Ter
Gouw en Jodan Boys. Sportiviteit en gezelligheid gaan bij Gemini hand in hand. Korfbal
is dé sport, waarbij heren en dames, jongens en meisjes samen in één team spelen.
Korfbal wordt zowel in de zaal als op het veld gespeeld. Gemini is een open, gezellige
vereniging, waar iedereen voor elkaar klaar staat. Nieuwe leden worden ook met open
armen ontvangen. Het feit dat vele oud-leden nog steeds onze vereniging bezoeken
bewijst dat iedereen zich welkom voelt op de vereniging.
Teamindeling De teamindeling wordt gemaakt door de Technische Commissie. Deze
indeling wordt op basis van leeftijd gemaakt. Het is mogelijk dat je in een hoger of lager
team wordt ingedeeld. Dit kan noodzakelijk zijn omdat er niet voldoende leden zijn van
jouw eigen leeftijd. Indien er iets aan de teamindeling verandert lees je dat op de
website of in de n
 ieuwsbrief DDM (Door De Mail). In de meeste gevallen zal de
Technische Commissie ook persoonlijk met je praten.
Training en wedstrijden Korfbal is een binnen- en buitensport. Dat betekent dat wij in
het voor- en najaar een veldcompetitie spelen en in de wintermaanden een
zaalcompetitie. Er wordt in diezelfde periode ook buiten en binnen getraind. De
trainingstijden vind je voor elk team aan het begin van de competitie op de site en in de
Door De Mail. Competitiewedstrijden worden bijna altijd op zaterdagen gespeeld. Er
worden ook uitwedstrijden gespeeld, als ouder wordt u dan ingedeeld om te rijden. Op
de site kunt u zien wanneer u aan de beurt bent. Kunt u niet rijden dan is het heel
belangrijk dat u zelf ruilt met iemand uit het team, zodat het team niet met te weinig
vervoer staat.

Trainers Ieder team wordt geleid door één of meer trainers. Deze trainers zitten vaak
zelf ook op korfbal, of hebben het vroeger gespeeld. Zij zijn er om jou te leren om nog
beter te worden. Deze trainers zijn vrijwilligers en staan er dus voor jou. Als jij een
training niet kunt komen, willen ze graag dat je jezelf afmeldt, zodat zij weten voor
hoeveel mensen zij een training moeten voorbereiden. Trainers maken vaak afspraken
hoe ze willen dat jij je afmeldt. Vaak wordt er afgesproken dat je de afmelding
doorgeeft via de telefoon of app. Je trainer is het eerste aanspreekpunt binnen de
vereniging. Heb je vragen, is er iets onduidelijk, of vind je iets moeilijk, dan kun je dit
altijd tegen je trainer zeggen. Hij of zij kan je dan verder helpen.
Trainingen Korfbal is een sport die in de zomer buiten op het veld wordt gespeeld, en
in de winter binnen in de zaal. Het Gemini-veld ligt in het Groenhovenpark. Hier staat
ook de kantine waar je je kan omkleden, douchen en wat kan drinken of eten. De zaal
waar Gemini gebruik van maakt is sporthal de Mammoet. Ook hier zijn kleedkamers en
een kantine. De trainingstijden veranderen vaak per veld en zaalseizoen. De
trainingstijden van jouw team kun je vinden op de website of in de Door De Mail. Zoals
eerder gezegd: Kun je een keer niet komen trainen, geef het door aan je trainer.
Wedstrijden en afzeggen. Als je spelend lid bent, speel je vaak op zaterdag een
wedstrijd. Een wedstrijd speel je normaal gesproken met 4 jongens en 4 meisjes. Het
is dus belangrijk dat je er iedere wedstrijd bent! Het komt natuurlijk wel eens voor dat
je écht niet kan. Dit moet je melden aan het wedstrijdsecretariaat. Dit
wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat er voor jou vervanging wordt geregeld. Het is dus
voor je team heel belangrijk dat je jezelf afmeldt. Omdat het wedstrijdsecretariaat
vervanging moet regelen is de regel dat je jezelf vóór de donderdag voor je wedstrijd
moet afmelden. Dit kan door te mailen naar ws@gemini-korfbal.nl of door te bellen.
Het telefoonnummer van het wedstrijdsecretariaat kun je vinden op de website:
www.gemini-korfbal.nl. Daarnaast vindt je trainer/coach het vaak ook fijn als je je
afmelding aan hen doorgeeft. Weet je pas later dan de donderdag voor de wedstrijd
dat je niet kan spelen (meestal door ziekte), meldt dit dan zo snel mogelijk.
Omdat dit echt heel belangrijk is even in het kort: Als je een wedstrijd niet kan spelen
geef je dit vóór de donderdag voor je wedstrijd door aan het wedstrijdsecretariaat, en
vertel je het tegen je trainer.

Reserve Het kan zijn dat een hoger of een lager team een persoon te weinig heeft om
te spelen, en het wedstrijdsecretariaat jou vraagt om een keer mee te doen. Dit is
natuurlijk erg leuk, omdat je zo ook eens met een ander team kan spelen en misschien
zelfs wel met een hoger team! Als jij wordt gevraagd om reserve te staan mag je zelf
kiezen of je dit wil. Als je dit wil, wordt er van je verwacht dat je aanwezig bent op de
vertrek- of verzameltijd van het team waar je invalt. Je kunt dan bij uitwedstrijden met
hen mee heen en terug rijden naar hun wedstrijd.
Verzamel- en Vertrektijden Voor er een wedstrijd wordt gespeeld heb je tijd nodig om
voor te bereiden. Als er thuis gespeeld wordt is deze tijd er om het veld uit te leggen en
in te schieten. Vaak is dit een half uur tot een uur voor de start van de wedstrijd.
Als je uit moet spelen moet er natuurlijk naar die andere vereniging gereden
worden. Degenen die volgens het rijdersschema naar die wedstrijd moeten rijden
brengen je daarheen. We verzamelen op een vaste plek. Daar wacht je tot iedereen
er is en dan vertrek je met zijn allen. De verzamelplek bij het veld is op de grote
parkeerplaats voor Sportcity. De vertrekplaats voor de zaal is voor op de grote
parkeerplaats bij sporthal de Mammoet.
Tenue Net als iedere sportclub heeft Gemini een speciaal tenue dat gedragen wordt
tijdens de wedstrijden. De kleuren van Gemini zijn geel en zwart. De meisjes dragen
een Gemini-shirt en een zwart sportrokje, de jongens een Gemini-shirt en een (korte)
zwarte sportbroek. Het Gemini-shirt kunt u bestellen bij Esther Huisjes, het mailadres is
kledingcommissie@gemini-korfbal.nl. Het shirt blijft eigendom van de vereniging, je
least het shirt voor €1,50 per maand. Elk team heeft z’n eigen tas met shirts er in. Je
speelt in je eigen shirt met je eigen nummer. Na de wedstrijd gaan alle shirts weer in de
teamtas en een van de ouders of spelers neemt deze mee naar huis om te wassen.
Een wasvoorschrift zit in de tas.
Sportbroek en rokje zijn te koop bij bijna iedere sportwinkel. In de zaal spelen we op
stevige sportschoenen, die gedragen mogen worden in de (gym)zaal. Op het veld
worden vaak voetbalschoenen gedragen, of kunstgrasschoenen. Bij trainingen maakt
het niet uit wat voor sportkleding je draagt. Goede schoenen zijn natuurlijk wel erg
belangrijk, je wilt natuurlijk niet uitglijden. De kleding voor de training wordt vaak
afgestemd op het weer. Wil je douchen? Zorg dan voor een handdoek en badslippers.

Teams Waarschijnlijk heb je al kennis gemaakt met het team waar je in gaat spelen
en met de trainers die het team leiden. De letters voor het team staan voor een
leeftijdsgroep, en het cijfer erachter geeft aan in welk team je zit. Hoe hoger het cijfer,
hoe hoger het team. Het hoogste team dat er is, is het 1e. Als je goed je best doet
speel je daar misschien nog wel eens in! Een kort overzichtje van de teams en de
leeftijden: F: 6-8 jaar E: 8-10 jaar D: 10-12 jaar C: 12-14 jaar B: 14-16 jaar A: 16-18 jaar
Senioren: 18 jaar en ouder
KNKV Wedstrijdzaken De KNKV (Koninklijke Nederlands Korfbal Verbond) is de bond
die ervoor zorgt dat teams worden ingedeeld bij teams die in de regio zitten en
ongeveer even goed zijn. Ook houden zij bij wie er eerste staat in een poule, wat de
wedstrijduitslagen zijn, en andere korfbal- gerelateerde zaken. De KNKV heeft een app:
KNKV Wedstrijdzaken. Nu je lid van Gemini bent kunt u deze app downloaden en hier
een account op aanmaken. Dit kan met het e- mailadres dat u op het
aanmeldingsformulier heeft gezet. Met deze app kunt u alle wedstrijduitslagen vinden,
de adressen van andere clubs, de pouls, etc. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn maar
lukt het niet helemaal, dan kun je jouw vragen het best stellen aan je trainer.
Commissies Om een vereniging draaiende te houden moeten er verschillende taken
worden vervuld. Binnen Gemini zijn daarvoor diverse commissies in het leven
geroepen welke onder leiding staan van het bestuur van de vereniging:
Technische commissie / wedstrijdsecretariaat Binnen een sportvereniging dient een
visie aanwezig te zijn over hoe de sport bedreven dient te worden. Een technische
commissie (TC) is aangesteld om korfbaltechnische kennis te leveren, teamindelingen
te maken en verschillende teams te voorzien van trainers en coaches. Het
wedstrijdsecretariaat is voor het plannen van de wedstrijden, de wedstrijdleiding voor
de jeugdwedstrijden verzorgen en iedere week de verschillende teams van voldoende
spelers voorzien
Barcommissie / ontspanningscommissie Als vereniging vinden wij het belangrijk dat jij
het naar je zin hebt. Daarom worden er buiten het korfbal om ook gezellige activiteiten
georganiseerd. Daarnaast is het altijd mogelijk om na trainingen en/of wedstrijden een
drankje te nuttigen in de kantine.
Redactie "Door de mail" O
 m alle bij Gemini betrokken personen of organisaties op de
hoogte te houden, verzorgt de redactie iedere vier weken de "Door de mail", de
nieuwsbrief van Gemini. De Door de mail bevat teaminformatie, acties en belangrijke

mededelingen van de verschillende commissies. Lees de DDM dan ook elke maand!
Jeugdcommissie D
 e jeugdcommissie organiseert allerlei activiteiten voor de jeugdleden
zoals gezellige avonden en uitjes en niet te vergeten: Kamp. Er wordt geprobeerd om
iedere maand een leuke activiteit te organiseren.
Sponsor / PR-commissie Sponsorgelden worden een steeds belangrijkere
inkomstenstroom voor de verenigingen, maar ook bekendheid van de vereniging dient
verzorgd te worden. Meer publiciteit is dan ook een van de attentiepunten in het beleid
van de PR-commissie. Een ander aandachtspunt is de relatie met de sponsoren, ook zij
moeten zien dat het de moeite waard is om Gemini te sponsoren. Goed contact met
hen en hen de mogelijkheid geven om zoveel als wenselijk het korfballeventje en de
Gemini sfeer te proeven.
Vrijwilliger?? A&CKV Gemini is een club als zo vele, welke draait op vrijwilligers. En
een club die draait op vrijwilligers heeft altijd behoefte aan hulp, in welke vorm dan ook.
Wij vragen je bij deze een actieve rol te spelen binnen onze vereniging! Jouw hulp zal
ons helpen om zaken op orde te krijgen die nu moeilijk realiseerbaar zijn.
Betrokkenheid bij de sport bevordert daarnaast het verenigingsleven. En een leuk en
gezellig verenigingsleven geeft meer plezier voor alle leden van onze vereniging! We
hebben op het aanmeldformulier al gevraagd of je een vrijwilligerstaak wilt oppakken.
We willen bij deze nogmaals vragen om hierover na te denken.
Wat zou u bijvoorbeeld kunnen doen:
• Optreden als invalcoach
• Wedstrijden fluiten en/of hiervoor opgeleid te worden
• Hulp bij het organiseren van een toernooi
• Hulp bij organisatie van één van de kampen
• Ondersteunen van onze accommodatie commissie (klussen)
• Assisteren van de jeugdcommissie
• Assisteren bij korfballessen op scholen
• Werven van (bord)sponsors voor onze
sponsorcommissie
• Schoonmaken van kleedkamers en kantine
• Bardienst draaien op zaterdag
• Bardienst draaien op trainings- en feestavonden

• Trainers assisteren
• Assisteren bij het organiseren van feestjes
• Meehelpen bij onderhoud aan korfbal materiaal en buitenterreinen
• Schilderen van ons clubhuis e.d.
• Ledenwerving verzorgen op de scholen
• Zitting nemen in de kascontrole commissie
• Stukjes schrijven (al dan niet korfbal gerelateerd) voor in onze DDM en/of op
onze site
• Regelmatig foto’s maken van wedstrijden en evenementen voor onze site
• Wekelijkse verslaglegging van wedstrijden Gemini 1 naar de
kranten
• Verslaglegging naar kranten bij kampioenschappen, nieuwe sponsors
e.d.
Mocht je één van deze taken (toch) op willen pakken, dan kun je mailen naar
bestuur@gemini-korfbal.nl. Wanneer u zich opgeeft, wordt u altijd van te voren
benaderd. Nee zeggen kan dan altijd nog!
Tot slot Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat het dan weten tijdens een
training. Je kunt natuurlijk ook altijd mailen naar info@gemini-korfbal.nl. Daarnaast is
er veel informatie na te lezen op de website www.gemini-korfbal.nl. We wensen u veel
(sport)plezier toe bij A&CKV Gemini!

