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Van het bestuur ...

Beste leden van Helios,

Voor je ligt de tweede editie van de Helios Bewaareditie. De jaarlijkse uitgave waar we de 
leden mee informeren over het komende seizoen. Het is echt een uitgave die je een jaar 
lang in de krantenbak legt en af en toe bekijkt. 

Komend seizoen belooft weer een gezellig en belangrijk jaar te worden voor de vereniging. 
We gaan er vol voor om de club verder te laten groeien op alle gebieden. Geslaagde fees-
ten en mooie wedstrijden zullen elkaar aflossen. Het eerste gaat geschiedenis schrijven in 
de tweede klasse in de zaal. We gaan voor handhaving en we hopen op het veld ook hoge 
ogen te gooien. 

Ook hebben we dit jaar veel junioren en dat geeft een hoop gezelligheid binnen de club. 
Belangrijk vinden we ook dat iedereen zich thuis blijft voelen bij de club. Nieuwe leden 
moeten we dan ook met open armen ontvangen zodat ze zich snel echte Heliossers 
voelen. We ontmoeten elkaar op en rond het veld!

Ik wens iedereen veel leesplezier en een sportief seizoen 2019/2020!

Sportieve groet,

Frank Brakenhoff

Voorzitter KV Helios
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Terugblik vorig seizoen

Het afgelopen seizoen is er veel gebeurd! Vooruitkijken is belangrijk, maar het is belangrijk 
om ook stil te staan bij de resultaten die we behaald hebben. Daarom hieronder een 
beknopt overzicht!

Weet je nog dat ...

- we in de zomer zijn overgegaan naar een rookvrije sportvereniging, omdat we het 
belangrijk vinden dat kinderen beschermd worden tegen de verleiding om te gaan roken?

- we begonnen zijn met sponsoring via SponsorKliks? Tot nu toe hebben we hier al €184 
mee opgehaald, vooral door bestellingen bij Bol.com. Laten we daar dit jaar dik overheen 
gaan!

- we begin van het jaar allemaal ons spelregelbewijs moesten halen van de KNKV? Ook al 
is hier vanuit de bond weinig vervolg op gekomen, we vinden het alsnog belangrijk dat 
iedereen op de hoogte is en blijft van de belangrijkste spelregels!

- we afgelopen jaar een nieuwe hoofdtrainer hebben aangesteld, Michael Fritzen? We zijn 
erg blij met hem en gaan onze samenwerking met hem ook komend jaar doorzetten!

- we (zoals elk jaar!) de Bert Koopman Cup hebben georganiseerd?
- we weer mee zijn gaan doen met de Grote Clubactie? We hebben zelfs ruim €400 

opgehaald! Ook dit jaar doen we weer mee. Je kunt €0,40 per verkocht lot verdienen. 
Lees er meer over verderop in deze bewaareditie.

- we dit seizoen de gezelligheid op de club een enorme boost hebben gegeven door na 
bijna elke thuiswedstrijd met elkaar een culinaire warme maaltijd (made by Dieuwke) te 
eten in de kantine? Ook dit jaar zetten we die traditie weer door, dus schuif gezellig aan!

- we ook een Bag2School actie gehouden hebben? Hiermee hebben we ruim €100 
opgehaald! 

- we ingelijste sponsorshirts door heel Castricum hebben hangen bij veel van onze 
sponsoren, zoals Reza Repair, HVMS, Mekan, Minnebo Koeltechniek en By Leon - 
allround klusbedrijf!

- we weer met groot succes het Reza Repair-schoolkorfbaltoernooi gehouden hebben? 
Ruim 80 kinderen deden mee en hebben de hele dag veel plezier gehad en mooie doel-
punten gemaakt! En ook dit jaar doet Reza Repair weer een financiële bijdrage!

- er dit jaar weer fanatiek klaverjas is gespeeld? Annie Zijp eindigde met de meeste punten 
(maar liefst 44.095) en de marsenprijs is gewonnen door John Buijnsters en Lies Stoop.
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- we in navolging van het daverende succes van de senioren-greppeltocht ook een junio-
ren-greppeltocht hebben gehouden?

- Frank en Laurens met hun bierbrouwerij een bierproeverij hebben georganiseerd? 
- we een aantal maanden bezoek hebben gehad van peuteropvang Springplank? Inmiddels 

zijn ze verhuisd naar hun permanente nieuwe onderkomen. We zijn blij dat we ze 
onderdak hebben mogen bieden!

- ons vlaggenschip in het zaalseizoen maar één keer verloren heeft, daarmee tweede is 
geworden en promotie naar de tweede klasse heeft afgedwongen?!

- we afgelopen jaar maar liefst twee keeztoernooien gehouden hebben? 
- we met ruim twintig man naar de zaalfinale in de Ziggo Dome zijn geweest?
- we aan het eind van vorig seizoen véél spelersnieuws hadden? Niels Vermij, Suzanne 

Stuifbergen en Ruth van de Hoef komen namelijk weer in het geel-zwart spelen! Ook 
Marvin Koren komt met Niels en Suzanne over vanuit Rapid. Erg belangrijke aanwinsten 
voor onze selectie!

- we een heuse spelshow hebben georganiseerd dit jaar? Onder leiding van een 
professionele presentator, Dick, hebben we ons een avond lang vermaakt tijdens “Ik Hou 
van Helios”. Chapeau voor de activiteitencommissie!

- de jeugd dit jaar op jeugdkamp is geweest naar Nikantes in Rotterdam?
- de kantine door de activiteitencommissie is omgetoverd tot strandbar tijdens het “Helios 

aan Zee” feest?
- Ilse een fantastisch mooie flyer heeft gemaakt, die we bij de Konings-

spelen gebruikt hebben om kinderen en hun ouders te informeren 
over onze mooie club?

- onze selectie een clinic heeft gekregen van een échte international: 
Marjolijn Kroon?

- we afgelopen jaar BDUMedia o.a. Nieuwsblad Castricum als nieuwe 
sponsor hebben mogen verwelkomen?

- we op hemelvaart weer een ouderwets gezellige Return of the Le-
gends toernooi hebben gehouden? Dit jaar was dat een priktoernooi, dat gewonnen werd 
door Nils en Thomas!

- het eerste een Houdini-act heeft uit moeten halen om in de derde 
klasse te blijven op het veld? Even leek het alsof we zouden de-
graderen, maar omdat er een andere club in de derde klasse 
werd opgeheven, kregen wij een wildcard van de bond!

- onze beide junioren-teams kampioen zijn geworden? Petje af 
voor de spelers, trainers en coaches!

- we het jaar knallend hebben afgesloten tijdens de afsluitingsdag 
op 15 juni?
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Competitieschema

Speelweekenden 2019-2020Speelweekenden 2019-2020Speelweekenden 2019-2020Speelweekenden 2019-2020

Veld 1e helft Zaal 1e helft Zaal 2e helft Veld 2e helft

7 september 23 november 1 februari 18 april
14 september 30 november 8 februari 9 mei
21 september 7 december 15 februari 16 mei
28 september 14 december 7 maart 23 mei
5 oktober 11 januari 14 maart 6 juni
12 oktober 18 januari 21 maart 13 juni
19 oktober 25 januari 28 maart
26 oktober

1.
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Klaverjassen seizoen 2019 - 2020 (aanvang 20:00)Klaverjassen seizoen 2019 - 2020 (aanvang 20:00)Klaverjassen seizoen 2019 - 2020 (aanvang 20:00)Klaverjassen seizoen 2019 - 2020 (aanvang 20:00)

20 september 22 november 14 februari 10 april
11 oktober 13 december 6 maart 1 mei
1 november 3 januari 27 maart 22 mei

24 januari

*Dit seizoen gaan we weer proberen om bij bijna alle thuiswedstrijden van 
het eerste een warme maaltijd te bereiden. Ideaal als je net hard gesport 
hebt, of een intensieve wedstrijd gekeken hebt, maar vooral erg gezellig! 
Je kunt je hiervoor via het formulier op de website opgeven.



Algemene informatie

Nieuwe website

Voor de zomervakantie is er hard gewerkt aan een nieuwe layout van onze website. 
Ondanks dat veel communicatie tegenwoordig via snellere sociale media gaan, is het toch 
belangrijk om een representatieve en overzichtelijke website te hebben. Bovendien was de 
huidige techniek achter de website al weer verouderd en deze werd niet meer 
ondersteund. Hoog tijd voor een facelift dus! Heb jij de nieuwe website al eens bekeken? 
Als je tips of opmerkingen hebt, laat het dan gerust weten aan de websitebeheerder. Je 
kunt achterin deze bewaareditie een handig overzicht vinden van alle commissies.

Twee nieuwe shirtsponsors erbij!

Wat zijn we trots om te kunnen vermelden dat we er weer twee shirtsponsoren bij hebben! 
De C1 speelt vanaf dit seizoen in shirts gesponsord door BY LEON. De D1 speelt vanaf dit 
seizoen in shirts gesponsord door Minnebo Koeltechniek. Op de foto naast onze voorzitter 
Frank Brakenhoff de trotse sponsors en hun korfballende zonen.

Sponsoring: ons aanbod, uw kansen

Sinds 1962 timmert Korfbalvereniging Helios aan de weg. Onze activiteiten zijn er op ge-
richt de leden te laten genieten van (sport)activiteiten. KV Helios heeft ruim 150 leden. 
Naast het spelen van competitiewedstrijden zijn er vaste extra activiteiten zoals bijvoor-
beeld het jaarlijkse seizoen openingstoernooi waarbij door veel verenigingen wordt gestre-
den om de Bert Koopman Cup, het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor lagere scholen uit 
Castricum, Limmen en Heiloo, het open prik-toernooi, diverse (jeugd)feestavonden en het 
jaarlijkse jeugdkamp.
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KV Helios is zich bewust van haar sociale functie. Er 
heerst een open sfeer en de doelstelling is dan ook om 
iedereen zich thuis te laten voelen binnen onze vereni-
ging. Heel veel vrijwilligers zetten zich hiervoor wekelijks 
met succes in.

De Castricummer middenstand wordt actief betrokken bij 
het reilen en zeilen van KV Helios. Gelukkig is KV Helios 
ook in financieel opzicht gezond. Dit neemt niet weg dat 
er jaarlijks niet meer kosten gemaakt kunnen worden dan dat er aan inkomsten wordt gege-
nereerd. Hiermee staat de organisatie van jaarlijks terugkerende extra activiteiten enigszins 
onder druk. Financiële ondersteuning door sponsors helpt daarbij uiteraard. Tevens helpt 
deze vorm van ondersteuning om blijvend ‘vriendelijke’ contributietarieven te kunnen han-
teren en om onze leden netjes sportief te kleden tijdens de wedstrijden waarbij van een ze-
kere uitstraling sprake is.

Waarom KV Helios?

Door onze positieve opstelling in de Castricummer gemeenschap en omstreken kunt u als 
ondernemer uw kans grijpen om ’mee te liften’ met onze vereniging. KV Helios is een be-
kende sportvereniging, niet alleen in Castricum maar ook ver daarbuiten. Het sponsoren 
van KV Helios zal een positieve invloed hebben op uw onderneming. In ruil voor uw spon-
soring geeft KV Helios uw onderneming meer naamsbekendheid, de associatie met een ge-
zellige, sportieve en sociaal ingestelde vereniging en een rechtstreeks contact met wellicht 
uw doelgroep.

KV Helios wil haar talrijke sponsors en adverteerders bedanken voor het vertrouwen dat 
zij, veelal al jarenlang, in KV Helios stellen. Maar als vereniging willen wij ook graag nieuwe 
sponsors en adverteerders verwelkomen. Op de website 
https://www.kvhelios.nl/sponsoraanbod staat meer gedetailleerde informatie over de mo-
gelijkheden die KV Helios aan sponsors kan bieden. In geval van vragen kan contact wor-
den opgenomen via het mailadres sponsoring@kvhelios.nl Sponsors kunnen ervan uitgaan 
dat KV Helios bij het aangaan en het uitvoeren van iedere sponsorovereenkomst de groot-
ste zorgvuldigheid zal betrachten.

Ons aanbod

1. Shirtreclame

2. Adverteren op de website

3. Bordreclame op het sportcomplex
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4. Korfreclame

5. Vlagreclame

6. Reclame tijdens specifieke verenigingsactiviteiten

Fysiotherapie bij Helios

Ik ben Moniek, ik ben inmiddels alweer 8 jaar werkzaam als fysiotherapeut bij de Henri 
Schuytstraat Fysiotherapie & manuele therapie (www.henrischuytstraat.nl). Voor mijn fysio-
therapie opleiding heb ik de Academie voor Lichamelijke Opvoeding afgerond. Daarom 
heb ik veel affiniteit met sport. Sommige van jullie 
hebben mij regelmatig voor de training gezien bij KV 
Helios. Wij bieden jullie de mogelijkheid om gebruik te 
maken van onze diensten. Heb je een blessure of een 
vraag, neem contact met ons op. Tel: 0251-650447 of 
email naar: mmarkering@henrischytstraat.nl. Wij vin-
den het belangrijk dat jullie fit het seizoen doorkomen. 
Het eerste consult is dan ook vrijblijvend. Ik wens jullie 
veel succes met de trainingen en wedstrijden.

Opbrengst Grote Club Actie goed besteed, dit jaar doen we ook weer mee!

Aan het begin van dit seizoen, in september 2018, hebben veel leden zich ingezet voor de 
verkoop van ‘Clubactie-loten’. En het resultaat mocht er wezen! Uiteindelijk heeft deze ac-
tie voor KV Helios een mooi bedrag van ruim €400 opgeleverd.
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Zoals vooraf beloofd hebben enkele lotenverkopers na loting een leuke prijs gewonnen. De 
prijswinnaars zijn via de website gecommuniceerd. We nemen aan dat de prijzen inmiddels 
bij Johanna’s Hof en bij Thuis zijn ingewisseld voor heerlijke pannenkoeken en een heerlijk 
hamburgermenu.

Het doel voor de besteding van de opbrengst was vooraf al bekend gemaakt. De picknick-
tafels op het terras stonden op instorten en moesten dus nodig vervangen worden. En dat 
is gelukt! Met een mooie extra financiële bijdrage van Multimate Castricum, onze trotse 
shirtsponsor van de A1, en met de inzet van Jan Brakenhoff voor het vervoer en de monta-
ge is KV Helios nu 2 nieuwe picknicktafels rijker. Dat er maar jarenlang vele gezellige mo-
menten zittend aan de nieuwe tafels beleefd mogen worden!

Ook de kantine is uit de opbrengst van de Grote Club Actie aangekleed met 15 nieuwe fo-
to’s op groot formaat. De foto’s zijn geselecteerd uit het grote arsenaal van Dieuwke en al-
le leden die op de foto’s staan hebben hiervoor toestemming gegeven. Dit, te samen met 
het aanbod van CombiFoto Loek Anderson in de Burgemeester Mooijstraat om de foto’s 
tegen inkoopprijs af te drukken, heeft tot een mooi resultaat geleid. Kijk goed om je heen 
als je weer in de kantine komt.

Straks in september, als we aan het begin van het nieuwe seizoen staan, zal KV Helios 
weer mee doen met de Grote Club Actie. Uiteraard rekenen we dan ook weer op de inzet 
van al onze leden om een mooie opbrengst te realiseren. Eén of meerdere goede en prakti-
sche bestedingsdoelen waar alle leden plezier aan beleven is/zijn er altijd!

KorfbalPlus

Nieuw bij Helios sinds dit jaar! KorfbalPlus 35+ is een competitie in toernooivorm met spel-
regels die verwant zijn aan beachkorfbal. Er wordt 1x per week getraind en om de paar we-
ken worden er op de trainingsavond wedstrijden gespeeld bij een van de deelnemende 
verenigingen. De wedstrijden duren 2x 15 minuten. Er wordt gespeeld in één vak van 
20×20, met één korf in het midden. 

Doelgroep is oud-selectiespelers die gestopt zijn met korfballen omdat ze vanwege hun 
thuissituatie geen tijd meer kunnen of willen maken voor het spelen in de selectie, maar 
toch graag eens in de zoveel tijd fanatiek maar ontspannen willen korfballen.

Vooralsnog worden er nog geen wedstrijden gespeeld, omdat er helaas nog geen vereni-
gingen zijn gevonden die willen aanhaken. Toch wordt er wel regelmatig getraind door een 
groep oud-selectiespelers. Neem voor meer informatie contact op met de TC via het 
contactformulier op de website, of spreek een TC-lid of KorfbalPlus’er aan
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TC

De staf van de selectie wordt dit jaar uitgebreid met een oude bekende: Ton van Duijn! Na 
een succesvol avontuur bij onze buren (Stormvogels), keert hij dit jaar gelukkig weer terug 
bij KV Helios. Hij zal samen met Michael de training en coaching van het eerste verzorgen 
en daar zijn we erg blij mee! Rutger blijft daarnaast gelukkig ook trainer en coach van het 
tweede.
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Selectie 1 & 2Selectie 1 & 2Selectie 1 & 2

Trainers: Michael, Ton en Rutger
Coach: Michael, Ton en Rutger

Heren DamesDames

Job Schoordijk Kimberly GerssenKimberly Gerssen
Jochem van der Meer Nadine OudejansNadine Oudejans
Simon van der Meer Sabine WendtSabine Wendt
Wim Schoorl Linda de GraafLinda de Graaf
Marvin Koren Brechje SingerlingBrechje Singerling
Menno de Boer Ilse GlorieIlse Glorie
Remco de Boer Jacinta StuifbergenJacinta Stuifbergen
Rutger Hierck Melissa FortuinMelissa Fortuin
Dennie Pelgrim Renée van der VinneRenée van der Vinne
Niels Vermij Ruth van de HoefRuth van de Hoef
Bart Rijnbout Suzanne StuifbergenSuzanne Stuifbergen
Thijs van Herpen Tamar twaalfhovenTamar twaalfhoven

Kelly TobiKelly Tobi

Dinsdag DonderdagDonderdag

20:30 - 22:00 20:30 - 22:0020:30 - 22:00



DerdeDerde

Trainers: Frank Brakenhoff
Coach: Vacant

Heren Dames

Koen Willems Natasja Mooij
Edwin Anderton Karen Koper
Frank Brakenhoff Karin Koopman
Micha van Buuren Reneé van der Vinne
Yamani Bunsee
Knoed van der Kolk
Michiel Hierck

Dinsdag Donderdag

20:00 - 21:00 20:00 - 21:00

KombiFitKombiFit

Trainers: Rob ReijnierseTrainers: Rob Reijnierse

Dinsdag Donderdag

19:30 - 20:30

KombiFit (30+) is een wekelijks uurtje lekker bewegen in een ontspannen sfeer, onder lei-
ding van een trainer, waar het accent ligt op plezier en bewegen met als basis een beetje 
korfbal. Het niveau van de sport- en beweegactiviteiten wordt aangepast aan de deelne-
mers. Voor ieder wat wils dus! Sluit gerust aan als het je leuk lijkt.
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Hét adres voor mobiele telefonie en tablets, zowel nieuw als gebruikt. Specialist in 
snelle en vakkundige reparaties. Gebroken glas, waterschade, virussen? Geen 
probleem voor Reza Repair. Ook een groot assortiment aan accessoires is in de 
winkel te vinden. Neem een kijkje op www.rezarepair.nl. Of beter nog: ga eens langs 
in winkelcentrum Geesterduin!

Hét adres voor mobiele telefonie en tablets, zowel nieuw als gebruikt. Specialist in 
snelle en vakkundige reparaties. Gebroken glas, waterschade, virussen? Geen 
probleem voor Reza Repair. Ook een groot assortiment aan accessoires is in de 
winkel te vinden. Neem een kijkje op www.rezarepair.nl. Of beter nog: ga eens langs 
in winkelcentrum Geesterduin!

Hét adres voor mobiele telefonie en tablets, zowel nieuw als gebruikt. Specialist in 
snelle en vakkundige reparaties. Gebroken glas, waterschade, virussen? Geen 
probleem voor Reza Repair. Ook een groot assortiment aan accessoires is in de 
winkel te vinden. Neem een kijkje op www.rezarepair.nl. Of beter nog: ga eens langs 
in winkelcentrum Geesterduin!

Wonen, verzekeren, hypotheken: álle 
specialismen in huis! Zowel 
particuliere als zakelijke klanten zijn bij 
HVMS aan het juiste adres. Er is geen 
vraag op het gebied van aan- of 
verkoop van woningen, 
vastgoedbeheer, verzekeren of 
hypotheken waarmee het deskundige 
team van HVMS u niet kan helpen.

Bouwmarkt Multimate neemt graag 
de tijd voor haar klanten. Wat kan 
Multimate voor jou betekenen? Je 
klus wordt ook nog eens stukken 
leuker met de speciale acties. Zo 
biedt Multimate niet alleen vakkundig 
maatwerk en de beste producten, 
maar ook de beste deals!

Bekend in Castricum en omstreken. 
Voor een Turkse specialiteit ga je 
langs bij Mekan aan de Dorpsstraat 
26. Geen zin om op de fiets te 
stappen? Bellen en laten bezorgen 
kan ook! Zie hun website voor de 
uitgebreide menukaart.

Intersport Veldhuis is dé sportwinkel in 
Beverwijk met een ruime keuze in 
sterke A-merken en exclusieve 
merken. Intersport Veldhuis is bij 
uitstek de specialist in o.a. voetbal, 
korfbal, hockey, fitness, tennis, 
running, wandelen, zwemmen en 
indoor.

Wil je jouw lokale doelgroep bereiken 
en lokaal goed vindbaar zijn? 
Realiseer het via onze lokale kranten 
en nieuwswebsites. BDUmedia helpt 
je met de juiste mediastrategie voor 
zowel offline als online kanalen.

Coaching voor zowel particulieren als 
voor bedrijven. Meer inzicht in en 
bewustwording van jezelf krijgen? 
Meer balans vinden in wat je doet en 
persoonlijke doelen bereiken?

Accountantskantoor uit Uitgeest dat 
zich richt op ondernemingen in het 
MKB. Bij Deijle en Veldt kunt u terecht 
voor alle vragen op het gebied van 
accountancy, fiscale- en 
bedrijfseconomische kwesties. Deijle 
en Veldt werkt met gecertificeerde 
accountants en belastingadviseurs, 
aangevuld met een team enthousiaste 
en goed geschoolde medewerkers.

Met de jarenlange ervaring in de 
koudtechniek weet Minnebo 
Koeltechniek, met vele specialisaties 
en F-gassen certificering, als geen 
ander wat daarbij komt kijken.



JTC

Hieronder staan de indelingen voor de teams en de trainingstijden van de veldtrainingen. 

Selectie ASelectie ASelectie A

Trainers/coach: Simon & Kim (A1), Thijs & Frank (A2)
Sponsor: Multimate (A1) & Intersport Veldhuis (A2)

Heren DamesDames

Mitchell van Ewijk Michelle BontjeMichelle Bontje
Maarten Koper Maureen DrostMaureen Drost
Thom Koper Iris FritzenIris Fritzen
Vigo Miedema Ester de JonghEster de Jongh
Jochem Lambriks Sylke KabelSylke Kabel
Nils Lute Maud LambriksMaud Lambriks
Jelle Ubachs Zoë ShepleyZoë Shepley
Jippe Veldt Maud de ZeeuwMaud de Zeeuw
Thijs de Zeeuw
Richard van Zilt

Dinsdag DonderdagDonderdag

19:30 - 20:30 19:30 - 20:3019:30 - 20:30
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A3A3

Trainers/coach: Renee & John
Sponsor: Deijle & Veldt

Heren Dames

Jirre Inja Amber van Zilt
Melle Boon Caitlin Boersen
Jaap van Uitert Julia Koppelaar
Rick Duineveld Julia Bakker

Noor Meijer
Carolijn Grendelman

Dinsdag Donderdag

19:30 - 20:30 19:30 - 20:30

C1C1

Trainers/coach: Mitchell & Bart
Sponsor: By Leon - allround klusbedrijf

Heren Dames

Nick Drost Amy Inja
Flynn Wiersma Tessa Boorsma
Thijs Kaaijk Isa van der Laan
Luca Hierck Isabel Hierck
Farjad Onderwater Isabel Huisman
Fabian Sewalt Dana Brakenhoff
Delano Heuberger Anna Rijnbout

Dinsdag Donderdag

18:30 - 19:30 18:30 - 19:30
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D1D1

Trainers/coach: Renee & Maarten

Sponsor: Minnebo Koeltechniek

Heren Dames

Piet Bloothoofd Lola Baars

Stijn Hierck

Tycho de Boer

Tom Minnebo

Quentin Hierck

Start trainingen: donderdag 30 augustus

Dinsdag Donderdag

18:00 - 19:00

Kangoeroe Klup / F1 (vanaf de zaal)Kangoeroe Klup / F1 (vanaf de zaal)

Trainers: Wim & MaudTrainers: Wim & Maud
Sponsor:Sponsor:

HerenHeren

Willem Olivier
Sybe Jurre
Ilja Artjom

WoensdagWoensdag

16:45 - 17:3016:45 - 17:30

De kangoeroe Klup staat voor samen spelen en sporten met anderen bij korfbalvereniging 
Helios. We doen samen activiteiten met en zonder bal. Goed voor de motoriek en het leren 
samen spelen! De kangoeroeklup is voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Kom jij ook?
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Activiteiten

Ook dit seizoen heeft de activiteitencommissie alweer verscheidene activiteiten op de plan-
ning staan.

Beginnend in oktober met een Halloween feest (16+). Na het jaarlijkse gala van de gala 
commissie gaan wij als AC in 2020 verder met het Keezbord-toernooi in begin februari en 
een quiz-/spel-avond eind maart waarvan de precieze invulling nog een verrassing blijft.

Bij de overgang van zaal terug naar het veld zal er ook weer een feest zijn (16+) met een 
thema dat later bekend gemaakt zal worden.

Met Pinksteren zal het jaarlijkse Pinksterkamp (ONDO) 
natuurlijk ook weer plaats vinden. Traditiegetrouw ge-
organiseerd door Vak H (Edwin). De afsluitingsdag zal 
dit jaar als invullen een 6-kamp en de traditionele bar-
becue bevatten.

Wil je meedenken met een van de evenementen of 
heb je een idee voor een activiteit, neem dan vooral 
contact op met de Activiteitencommissie.

Ook voor de jeugd worden veel activiteiten georganiseerd. Kijk hieronder voor een over-
zicht!

Jeugdactiviteiten 2019 - 2020Jeugdactiviteiten 2019 - 2020

Maand Activiteit
Oktober Schoolkorfbal
Oktober Disco
November Filmavond
December Sinterklaas (per team geregeld)
December Kerstactiviteit
Mei/juni Ouder-kind training
Mei/juni Jeugdkamp
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Informatie voor ouders

Vervoer & shirts wassen

Zonder vervoer van jullie als ouders kan onze jeugd niet naar hun uitwedstrijden toe. Nor-
maliter maakt men hier onderling afspraken over en stelt men een rijschema op. Ditzelfde 
geldt voor het wassen van de shirts. Stuit dit op bezwaren van welke aard dan ook dan ho-
ren we dat graag en gaan we met elkaar op zoek naar een oplossing. Met elkaar komen 
we wel vooruit!

Vrijwilligerswerk

Uw kind is lid van KV Helios: de gezelligste korfbalvereniging uit de omgeving. Om dat zo 
te houden, zetten tientallen vrijwilligers zich elke week hard in om de club draaiende te hou-
den. We zijn erg blij dat we elke commissie bemand hebben, iets dat tegenwoordig niet 
vanzelfsprekend is voor een sportclub. De maatschappij verandert en door de individualise-
ring merk je dat de betrokkenheid onder druk staat. Wilt u meewerken aan het opbouwen 
en onderhouden van KV Helios als een veilige thuishaven en een fantastische leerplek voor 
uw kind? Loop dan gerust alle commissies in het overzicht achterin deze bewaareditie dan 
eens langs en bedenk waar u uw kwaliteiten het beste in kunt zetten. Heeft u iets gevon-
den? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website. Uw hulp 
wordt zeer gewaardeerd!
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Wilt u zelf ook op een leuke manier sportief bezig zijn?

Wellicht zit uw kind dit jaar voor het eerst op korfbal. Hartstikke leuk! Maar hoe zit het nou 
precies met die spelregels? En zou het niet leuk zijn als u zelf ook wat contacten kunt 
leggen binnen de club? Kom dan gerust eens meetrainen bij de KombiFit (30+) groep. 
Wekelijks ben je onder leiding van een trainer op een ontspannen manier een uurtje aan 
het sporten. De basis van de trainingen is korfbal, maar het voornaamste doel is om lekker 
te bewegen en plezier te hebben. Trainingen vinden tijdens het veldseizoen plaats op de 
donderdagavond van 19:30-20:30. In de winter gaan we de zaal in. Interesse? Of wil je 
meer weten? Stuur dan via het contactformulier op https://www.kvhelios.nl/contact/ een 
bericht naar de Technische Commissie, dan brengen wij je in contact met de trainer: Rob 
Reijnierse!

Teamuitje

Gezelligheid staat bij KV Helios voorop. Daarom hebben we in onze begroting een budget 
opgenomen waarmee we graag een bijdrage leveren aan ieder team voor het organiseren 
van een teamuitje. In de senioren wordt dit vaak door de spelers zelf gedaan, maar in de 
jeugd zijn we meer afhankelijk van de ouders. Heeft u (samen met een andere ouder) een 
leuk idee en ziet u het zitten om een teamuitje te organiseren? Neem dan contact met ons 
op, zodat we er een leuke dag van kunnen maken voor de kinderen!
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Informatie voor leden

Algemene ledenvergadering

Dit jaar vindt de algemene ledenvergadering op woensdag 
18 september 2019 plaats. Vorig jaar hadden we een goede 
opkomst en we hopen dat ook dit jaar zoveel mogelijk leden 
naar de ledenvergadering komen!

Vrijwilligerswerk

Je bent lid van KV Helios: de gezelligste korfbalvereniging uit de omgeving! Om dat zo te 
houden, zetten tientallen vrijwilligers zich elke week hard in om de club draaiende te hou-
den. We zijn erg blij dat we elke commissie bemand hebben, iets dat tegenwoordig niet 
vanzelfsprekend is voor een sportclub. De maatschappij verandert en door de individualise-
ring merk je dat de betrokkenheid onder druk staat. Loop daarom gerust alle commissies 
in het overzicht achterin deze bewaareditie dan eens langs en bedenk waar je jouw kwali-
teiten het beste in kunt zetten. Heb je iets gevonden? Neem dan contact met ons op via 
het contactformulier op de website. Je hulp wordt zeer gewaardeerd!

Oproep: verslagen!

We hopen natuurlijk dat iedereen komend seizoen leuke, spannende wedstrijden gaat spe-
len. Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de club op de hoogte kan blijven van alle 
teams, zou het ontzettend leuk zijn als er weer meer verslagen geschreven worden. Je kan 
hiervoor je verslag opsturen naar de redactie van de Helioscoop via het contactformulier 
op de website, maar je kan natuurlijk ook een leuke video opnemen!
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Oud papier

Al jaren wordt er bij Helios oud papier ingezameld. Onwijs simpel, maar toch levert dat elk 
jaar een leuk bedrag op. Help je ook mee? Neem dan alle oude kranten, pakken papier en 
kartonnen dozen mee naar de training en gooi ze in de containers voor de kantine!

Wasvoorschriften clubkleding met bedrukking

We zijn er trots op dat al onze teams in gesponsorde shirts rondlopen en we zijn alle 
sponsoren daar ontzettend dankbaar voor. Je hoef dan namelijk niet zelf je wedstrijdshirt 
te betalen, maar dit wordt gesponsord door de sponsoren. Sponsorovereenkomsten hou-
den echter ook verantwoordelijkheden vanuit onze kant in. Een daarvan is dat wij zorgvul-
dig met de bedrukte sponsorkleding om gaan. Dit betekent dat je de sponsorkleding 
alléén tijdens wedstrijden aan doet, en bij het wassen van de kleding op de volgende pun-
ten let:

- was de kleding altijd binnenstebuiten

- was de (gele) kleding altijd alleen met andere gele shirts, anders verkleuren ze

- was de kleding niet heter dan 40 graden

- doe de kleding nooit in de droger en strijk de kleding niet

- wring de kleding niet uit

- gebruik geen wasverzachter, anders gaat de bedrukking stuk!

Help je ons de kleding in een zo goed mogelijke staat te houden?
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Organogram KV Helios
Hieronder vind je de contactpersoon voor alle verschillende commissies. Zoek je contact 
met iemand, dan kun je altijd het contactformulier op de website invullen. Ook kun je via 
WhatsApp contact opnemen met de meeste contactpersonen.

BESTUURBESTUURBESTUUR

Voorzitter: Frank 06 - 10 46 10 57

Secretaris: Paul 06 - 87 73 88 89

Penningmeester: John 06 - 37 17 28 84

Overige bestuursleden: Jochem & RutgerJochem & Rutger

COMMISSIESCOMMISSIESCOMMISSIES

Wedstrijdsecretariaat Vacant

Technische commissie Rutger

Jochem, LaurensJochem, Laurens

Onderhoud Jan

Rob, BertRob, Bert

PR commissie Laurens

JochemJochem

Beheerscommissie Nel

Pim, Jan, Sabine, Wilma, NadinePim, Jan, Sabine, Wilma, Nadine

Ledenadministratie Paul

Jeugd technische commissie Frank

Mitchell, Niels, RenéeMitchell, Niels, Renée

Sponsorcommissie Johan

Activiteiten commissie Edwin

Micha, Brechje, Maureen, Natasja Micha, Brechje, Maureen, Natasja 

Jeugdactiviteiten commissie Wim

Nora, Mariecke, Nicolette, Michelle, BartNora, Mariecke, Nicolette, Michelle, Bart

Kledingcoördinator Nadine

Website Jochem
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