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Welkom bij Victum!

Victum is dé korfbalclub van Houten. Victum is opgericht in 1980. Sinds die 
tijd is Victum geleidelijk gegroeid naar ruim 350 leden. 

Victum is een sportieve en gezellige vereniging. Korfbal komt natuurlijk 
op de eerste plaats. We besteden veel aandacht aan zo goed mogelijk 
presteren in de wedstrijden. Maar gezelligheid en ontspanning vinden we 
ook heel belangrijk. Daarvoor organiseert Victum veel nevenactiviteiten 
naast de trainingen en wedstrijden.

Korfbal is de enige gemengde sport, een sport die door jongens en meisjes 
samen wordt beoefend. Sporten met jongens en meisjes samen is extra 
gezellig. In ons clubhuis zijn dan ook vele vriendschappen begonnen.

Victum is een vereniging van vrijwilligers. Onze leden zetten zich natuurlijk 
in tijdens de trainingen en wedstrijden. Maar alle teams hebben een eigen 
trainer en coach, Victum heeft een eigen clubhuis en organiseert veel 
nevenactiviteiten. Er zijn dus veel vrijwilligers nodig. Gelukkig zijn er heel 
veel leden die hun steentje bij willen dragen. Deze vrijwilligers vormen het 
hart van onze vereniging. 

Je bent pas lid geworden van Victum of misschien denk je er over om lid te 
worden. Dit boekje is bedoeld om je een beetje wegwijs te maken. Het geeft 
de eerste, algemene informatie. Het boekje is ook bedoeld als naslagwerk 
om later nog eens wat antwoorden in terug te vinden. Er staan zaken in 
die alle leden moeten weten: jong of oud, ouder of kind, spelende leden of 
kaderleden. We hebben erg ons best gedaan de tekst zo te schrijven dat 
ook kinderen het kunnen begrijpen. We hopen dat de oudere lezers daar 
begrip voor hebben.

We hopen dat je je thuis zult voelen bij Victum, net als de ruim 350 andere 
leden. Victum is een open vereniging waar je altijd welkom bent, waar je 
nieuwe vriendschappen kunt sluiten en waar je plezier kunt beleven aan 
sport én aan nevenactiviteiten.

En mocht je vragen hebben of ergens mee zitten? Laat het dan gewoon 
even weten! Korfbal is immers een teamsport. Andere Victum-leden staan 
graag voor je klaar!



Dit is korfbal!

Het doel van korfbal is om zoveel mogelijk doelpunten te scoren. Net als 
bij andere balsporten wint het team dat meer doelpunten maakt dan de 
tegenpartij. Bij korfbal maak je een doelpunt door de bal door de korf te 
gooien. De korf hangt aan een paal die midden in het veld staat. Hoe ouder 
je bent, hoe hoger de korf hangt: bij kinderen tot 7 jaar is dat 2,50 meter. 
Voor kinderen tot 11 jaar 3,00 meter. Voor alle andere leeftijdsgroepen 
3,50 meter. 

Een korfbalwedstrijd speel je met 4 jongens en 4 meisjes tegen een 
ander team van 4 jongens en 4 meisjes. Elk team heeft een aanvalsvak 
en een verdedigingsvak. In elk vak staan 2 jongens en 2 meisjes van 
dezelfde partij. In het aanvalsvak probeer je doelpunten te maken. In het 
verdedigingsvak probeer je te voorkomen dat de tegenpartij een doelpunt 
maakt. Na twee doelpunten wissel je van vak: de aanvallers worden 
verdedigers en andersom. Alleen bij 4korfbal (kinderen van 7 en 8 en 9 
jaar) spelen 2 jongens en 2 meisjes tegen een ander team in één vak.



Korfbal is een teamsport. Alleen door samenspel kun je goede resultaten 
halen. Je mag niet lopen met de bal: je moet samenspelen. Vrijlopen is 
dus erg belangrijk. Je mag alleen op de korf schieten als je vrij staat. De 
verdedigende partij probeert dat te verhinderen. Maar daarbij mogen 
meisjes alleen meisjes verdedigen en jongens alleen jongens. Bij de 
allerjongsten gelden soms andere regels. 

Alle leden vanaf 6 jaar kunnen meedoen in een ploeg die wedstrijden 
speelt tegen andere verenigingen. De meeste ploegen van Victum spelen 
hun wedstrijden op zaterdag. Alleen midweekkorfballers spelen hun 
wedstrijden op dinsdag-, woensdag- of donderdagavond. Omdat korfbal 
een teamsport is, is het belangrijk dat je elke zaterdag, aanwezig bent bij 
de wedstrijden. Als je wegblijft dan is jouw ploeg in het nadeel.

Als je een keer écht niet kunt, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, dan moet je 
dat tijdig laten weten. Hoe je dat voor jouw team moet doen, kun je op de 
website vinden.

Veldkorfbal en zaalkorfbal

In de lente en de herfst spelen we korfbal buiten op kunstgras. In de 
wintermaanden spelen we in de zaal. De zaalcompetitie begint in november 
en eindigt half maart. De regels van veld- en zaalkorfbal zijn grotendeels 
gelijk. 

De helft van de wedstrijden speel je “thuis”, dat wil zeggen in Houten. 
Sinds juni 2002 heeft Victum een prachtig complex in de Weteringhoek 
(Hefbrug 7). We hebben een groot kunstgrasveld voor het veldkorfbal, 
waarop we meer wedstrijden tegelijk kunnen spelen. Daarnaast ligt een 
mooi en ruim clubhuis met eigen kleedkamers en een kantine. Vanuit de 
kantine kunnen we rechtstreeks Sporthal de Wetering in. Daar spelen we 
onze zaalwedstrijden. Het grote voordeel is dat we ‘s zomers en ‘s winters 
onze thuiswedstrijden op dezelfde plek kunnen spelen.

Teamindeling

De technische commissie van Victum zorgt voor de teamindeling. Daarbij 
let de technische commissie op leeftijd en speelsterkte.



Leeftijd
Bij korfbal delen we de teams in naar leeftijd. 
Het KNKV (het korfbalverbond) stelt de 
leeftijdsindeling vast. Vanaf september 2005 is 
de leeftijdsindeling als volgt:
< 5 jaar Kangoeroes
5 - 6 jaar Welpen 
6 - 7 jaar F-pupillen
8 - 9 jaar E-pupillen
10 - 11 jaar D-pupillen
12 - 13 jaar C-aspiranten
14 - 15 jaar B-aspiranten
16 - 18 jaar A-junioren
vanaf 19 jaar Senioren
Jouw leeftijd op 1 oktober is bepalend voor de 
leeftijdsgroep waarin je wordt ingedeeld. Soms 
moeten we een beetje van die leeftijdsindeling 
afwijken omdat beter uitkomt met de aantallen 
spelers en speelsters of met de speelsterkte.

Speelsterkte
Victum heeft ongeveer 350 leden. De meeste 
daarvan zijn jeugdleden. In elke leeftijdsgroep 
heeft Victum tenminste twee, maar meestal 
meer teams. Binnen de leeftijdsgroepen delen 
we de ploegen op sterkte in: de sterkste spelers 
en speelster komen in het eerste team van die 
leeftijdsgroep, de iets minder sterke spelers 
en speelsters in het tweede team, enzovoort. 
Het voordeel hiervan is dat je medespelers 
ongeveer even goed zijn als jij zelf. Zo kan 
je korfbal spelen op de manier die je zelf het 
prettigst vindt: de spelers die heel fanatiek 
willen trainen en spelen zitten bij elkaar en de 
spelers die vooral voor de gezelligheid en de 
beweging komen, ook.



Jaarlijks nieuwe teamindeling
Victum deelt de teams elk jaar opnieuw in. De 
belangrijkste redenen daarvoor zijn is dat er elk 
jaar nieuwe leden bijkomen en leden afgaan 
en dat sommige jongens en meisjes te oud zijn 
geworden voor het team waar zij inzaten.

Het voordeel van de jaarlijkse verandering van 
team is dat je steeds meer leden van Victum 
leert kennen. Ook heb je elk jaar een nieuwe 
kans om in een hoger team te komen. Het 
nadeel is dat je soms moet wennen in een 
nieuw team. Meestal zitten er in het nieuwe 
team altijd wel een aantal kinderen dat je al 
kent.

Training

Korfballen kun je niet zomaar. Als je net begint 
moet je veel leren, dus veel oefenen. Ook 
als je al wat langer speelt, is oefenen heel 
belangrijk. Daarvoor dienen de trainingen. 
Je leert daar techniek en tactiek. Techniek 
wil zeggen: gooien, vangen, schieten op de 
korf, aanvallen en verdedigen. Bij tactiek gaat 
het vooral om vrijlopen en samenspelen om 
doelkansen te krijgen en om elkaar te helpen 
bij het verdedigen. 

Korfbal is niet zo gemakkelijk. Omdat je niet 
met de bal mag lopen, ben je verplicht om 
samen te spelen. Daarom moet je eigenlijk 
altijd met je hele team op de training zijn. Dat 
is ook fijn voor de trainer, want die maakt elke 
week tijd vrij om jullie nieuwe dingen te leren. 
Elke ploeg heeft een eigen trainer (vaak twee). 
Victum doet er veel aan om te zorgen voor 
goede trainers. 



Een goede trainer ben je als je verstand van 
korfbal hebt, weet hoe je de techniek en de 
tactiek moet aanleren en goed met kinderen of 
(jong)volwassenen om kunt gaan. Daarom laten 
we zoveel mogelijk trainers de basisopleiding 
korfbaltrainer volgen en organiseren we ook 
geregeld bijscholingen. 
Alle ploegen trainen minstens één keer in 
de week. Sommige ploegen trainen zelfs 
twee keer in de week. Alle trainingen zijn op 
ons eigen complex in de Weteringhoek. Van 
begin november tot half maart in de sporthal 
en in de andere maanden buiten op onze 
kunstgrasvelden. Hoe laat en waar je moet 
trainen wordt steeds tijdig bekendgemaakt op 
de website van Victum, via de nieuwsbrief en 
door je trainer. Als je niet kunt trainen moet je 
dat laten weten aan de trainer.

Begeleiding

Er gaat altijd een begeleider mee naar de 
wedstrijden: de coach. We proberen zoveel 
mogelijk trainers te vinden die de ploegen 
ook bij de wedstrijden begeleiden. Je kunt 
dan op de training beter oefenen wat in de 
wedstrijden nog niet zo goed gaat. De trainers 
en coaches zorgen er ook voor dat alle spelers 
en speelsters goed met elkaar omgaan en dat 
het gezellig is in de ploeg. Je korfbalt tenslotte 
voor je plezier.

De meeste trainers en coaches zijn zelf ook 
nog actief als korfballer. Het komt dus wel 
eens voor dat de coach verhinderd is vanwege 
een eigen wedstrijd. In zo’n geval doen we 
soms een beroep op ouders om een ploeg te 
begeleiden.



Wat heb je nodig?

Tenue
Bij de wedstrijden is een Victum-tenue verplicht. 
Het Victum-tenue bestaat uit een paars shirt 
met op de achterkant in witte letters Victum. 
Jongens dragen daaronder een effen korte 
zwarte sportbroek en meisjes een effen zwart 
rokje (met daaronder een zwarte stretch-
onderbroek).

Het is handig als je bij de wedstrijden (vooral 
buiten) ook altijd een warme sweater en een 
joggingbroek (of een trainingspak) meeneemt 
om voor en na de wedstrijd aan te trekken.

Schoenen
Niet alleen je kleding is belangrijk. Misschien 
nog belangrijker zijn de schoenen. 
Goede sportschoenen voorkomen dat je 
blessures oploopt. Voor de trainingen en 
wedstrijden buiten kun je het beste speciale 
kunstgrasschoenen kopen. Voor de trainingen 
en wedstrijden in de zaal heb je een paar 
stevige zaalsportschoenen nodig. Let op een 
draaivlak in de zool (ook dat kan blessures 
voorkomen). Voor jonge kinderen die net 
starten is het voldoende om op het veld 
gewone buitensportschoenen te gebruiken en 
in de zaal gewone zaalschoenen.

Aanschaf
Sportbroeken en sportschoenen kun je in elke 
sportwinkel kopen. Kijk op de website 
van Victum (www.victum.nl) waar je het 
Victum-shirt kunt kopen. Daar verkopen ze 
doorgaans ook korfbalrokjes, sportbroekjes, 
trainingspakken en inschietshirts. 

https://www.victum.nl


Wedstrijden Waar en wanneer moet je spelen?
De korfbalcompetitie wordt gespeeld in drie gedeelten: in september en 
oktober de eerste helft van de veldcompetitie, van november tot maart de 
zaalcompetitie en in april en mei de tweede helft van de veldcompetitie. 
Voor de start van een nieuw gedeelte van de competitie staat 
het wedstrijdprogramma op de website van Victum. Daarnaast 
staat het programma van de komende week in de nieuwsbrief die 
wekelijks uitkomt. In het wedstrijdprogramma staat per week 
aangegeven waar en hoe laat alle teams moeten spelen en hoe laat je 
aanwezig moet zijn. Dat is meestal tenminste een half uur voor de 
wedstrijd, bij uitwedstrijden uiteraard langer.

Afmelden
Natuurlijk kan het voorkomen dat je echt niet mee kunt doen, bijvoorbeeld 
omdat je ziek bent. Het is belangrijk dat je dan tijdig afbelt  of een 
whatsapp bericht stuurt naar de trainer en de ouder app groep. Jouw 
team rekent op je: bel of app dus alleen af in noodgevallen. Als je 
afmeld moet er een invaller gezocht worden zodat jouw team toch 
compleet kan spelen. Alle teams willen graag compleet spelen. We 
rekenen er daarom op dat jij ook af en toe bereid bent om in een ander 
team mee te doen.

Vervoer
De helft van de wedstrijden zijn “uit”. Daarvoor moeten we dus naar een 
andere vereniging toe. Dat is alleen maar mogelijk met de hulp van 
ouders. We gaan er vanuit dat alle ouders of spelers (bij seniorenteams) 
met een auto enkele keren per jaar voor het vervoer naar een uitwedstrijd 
zorgen. In het wedstrijdprogramma op de website staat bij uitwedstrijden 
aangegeven welke ouders of welke spelers voor het vervoer moeten 
zorgen.Het is de bedoeling dat ouders of spelers zelf ruilen met andere 
ouders of spelers als zij op de aangegeven datum niet kunnen 
rijden.Voor alle uitwedstrijden verzamelen we in ons eigen clubhuis aan 
de Hefbrug 7.

Zaalwacht
Tijdens de zaalwedstrijden is Victum verplicht om ervoor te zorgen dat 
er een zaaltoezichthouder is. Hiervoor worden ouders en/of leden een 
paar keer tijdens het zaalseizoen ingeroosterd tijdens de wedstrijd van 
hun kind of voor of na hun eigen wedstrijd. In het wedstrijdprogramma 
kun je lezen wanneer jij of jouw ouders zijn ingedeeld voor zaaldienst. 



Wedstrijdprogramma
Het wedstrijdprogramma staat op de website.Het wedstrijdprogramma 
vervult een heel belangrijke rol binnen Victum. Je vindt er alle 
belangrijke informatie is met betrekking tot de organisatie van de 
korfbalwedstrijden bij Victum in:

• Plaats en tijdstip van de wedstrijden (zowel de begintijd van de wedstrijd
als de tijd dat je aanwezig moet zijn gebeurd door de trainer via de
Whatsapp of mail)
• Het vervoer naar uitwedstrijden staat op de website (let goed op
of jij of je ouders zijn ingedeeld; probeer eventueel tijdig te ruilen)
• De scheidsrechter (let goed op of je ingedeeld bent om een
jeugdwedstrijd te fluiten)
• De zaalwacht (let goed op of jij of jouw ouders zijn ingedeeld om
toezicht in de zaal te houden)
• De kantinedienst (zie verderop)
Houd het wedstrijdprogramma dus goed in de gaten op www.victum.nl.
Bijzondere korfbalvormen

Victum wil graag zoveel mogelijk mensen laten sporten op de manier 
die bij hen past. Daarom hebben we voor sommige groepen speciale 
korfbalvormen.

Welpen
De welpen zijn onze jongste leden: meisjes en jongens van 4 tot 6 jaar. 
Korfbal in wedstrijdvorm is voor hen nog niet goed mogelijk. Maar wel 
kunnen zij leren om te gooien en te vangen en om op een speciale, lagere 
korf te schieten. Dat lijkt saai, maar dat is het niet, want bij de welpen gaat 
alles in spelvorm. Het welpenuur is altijd op zaterdagochtend. In het voor- 
en najaar buiten meestal van negen tot tien uur en ‘s winters (als ook de 
wedstrijden binnen worden gespeeld) in Sporthal de Wetering, ook van 
negen tot tien uur. 

Midweekkorfballers
Bij Victum zijn er veel mensen die altijd hebben gekorfbald, maar graag 
hun zaterdag aan andere dingen besteden. Speciaal voor hen is er 
midweekkorfbal. Midweekkorfballers spelen één keer per week een wedstrijd 
op dinsdag-, woensdag-, of donderdagavondavond. Midweekkorfballers 
trainen naar eigen behoefte.

https://www.victum.nl


Recreanten
Er is ook een groep mensen die wel graag 
wekelijks een uur willen bewegen en met 
de bal bezig willen zijn, maar die geen 
competitiewedstrijden willen spelen. Voor hen 
heeft Victum een recreantengroep, waar actief 
bewegen voorop staat. Het is een gemengde 
groep van oud-korfballers en mensen die (nog) 
geen ervaring hebben met korfbal. Daarbij 
worden veel korfbalvormen gebruikt, maar er 
worden geen eisen gesteld aan de vaardigheid 
van de deelnemers. Voor de recreanten die dat 
leuk vinden, is er enkele keren per jaar een 
toernooi met recreantengroepen van andere 
verenigingen. De recreantentraining is heel 
geschikt voor ouders die ook wel eens kennis 
willen maken met korfbal.

G-korfbal
Al meer dan 10 jaar heeft Victum ook een groep
G-korfballers. G-korfbal is korfbal voor mensen
met een verstandelijke beperking. Victum wil
hen graag de mogelijkheid bieden om plezier
te beleven aan sporten binnen een vereniging.
Het korfbal is aangepast aan de mogelijkheden
van deze sporters. Het G-team speelt ook
regelmatig wedstrijden tegen G-teams van
andere verenigingen. Voor het G-team is een
speciale groep van begeleiders samengesteld.



Activiteiten

We hebben nu een heleboel verteld over 
korfbal. Dat is logisch want daar gaat het om 
bij een korfbalvereniging. Toch is dat niet het 
enige wat Victum organiseert voor de leden. 
Bij Victum zijn er ook allerlei andere activiteiten 
voor jongeren en ouderen. Voorbeelden van 
zulke activiteiten zijn:
• Sinterklaasavond voor de leden tot 10 jaar
• Paasontbijt
• De Grote Clubactie en collecteren voor

Jantje Beton
• Filmavonden voor de jeugd
• Speciale jaarafsluiting voor de jeugd

(bijvoorbeeld een zeskamp)
• Feestavonden (soms met een speciaal

thema)
• Kaart- en spelavonden
• Jaarafsluiting voor het kader

Jeugdkamp
Het hoogtepunt van de activiteiten voor de 
jeugd is het jeugdkamp. Dat wordt 
meestal gehouden in het laatste weekend 
van oktober of het eerste weekend van 
november in een kampeerboerderij. Van 
vrijdagavond tot zondagmiddag ga je op 
pad met je vrienden en vriendinnen van het 
korfbal. Het kamp van Victum is vooral zo 
leuk omdat je samen met andere kinderen 
allerlei activiteiten binnen en buiten doet, 
zoals een speurtocht en een spooktocht of 
een dropping. Bovendien zijn al deze 
activiteiten ingevuld rond een thema. Maar 
het allerleukste is toch dat je kinderen uit 
andere teams heel goed leert kennen. 
Tijdens het korfbalkamp maak je nieuwe 
vrienden en vriendinnen.



Geen competitie, toch korfbal
Bovenstaande activiteiten hebben niet direct iets met korfbal te maken. 
Maar Victum organiseert daarnaast ook nog onderlinge wedstrijden en 
toernooien:
• Het mix-toernooi op Hemelvaartsdag (dan husselen we alle korfballers

van Victum door elkaar en spelen we onderlinge wedstrijden)
• Het “tienen” (een schotcompetitie tussen tweetallen)
• Het strafworpentoernooi voor de jeugd.
Deelname aan al deze activiteiten is uiteraard vrijwillig. Meestal moet je
je van tevoren aanmelden in het clubhuis. Maar bijna niemand wil deze
activiteiten missen!

Supportersvereniging

Sinds een aantal jaren heeft Victum een eigen supportersvereniging: 
Victor. De supportersvereniging probeert vooral jeugdleden te motiveren 
om naar wedstrijden van het eerste team van Victum te komen kijken. Op 
die manier draagt de supportersvereniging bij de saamhorigheid binnen 
Victum. De meeste activiteiten spelen zich af rond de wedstrijden van 
Victum 1. Denk daarbij aan:
• Een loterij
• Het voorstellen van spelers
• Het versieren van de sporthal met spandoeken
• Het aanmoedigen van Victum-teams met gebruik van trommels en

toeters

Een bijzondere activiteit is “het team van de week”: tijdens de zaalcompetitie 
is er bij elke thuiswedstrijd van het eerste team een “team van de week”. 
Je bent dan met jouw team speciale gast. Je mag samen met één van de 
spelers van het eerste team oplopen in de spotlight en wordt voorgesteld 
aan het publiek.

Ook naast de wedstrijden zijn verschillende activiteiten waar Victor zich 
mee bezig houd. Sinds 2013 zijn er merchandise artikelen verkrijgbaar 
zoals een shawl, polo’s, truien en zweetbandjes. Ook zijn er incidentele 
activiteiten zoals bijvoorbeeld een spandoekenwedstrijd.



Het clubhuis

Het prachtige clubhuis is het middelpunt van Victum. Hier komt iedereen 
samen voor de trainingen, de wedstrijden en de feestavonden. We zijn 
erg trots op ons clubhuis, maar we moeten er ook met elkaar voor zorgen 
dat het zo mooi blijft. Van alle leden (jong én oud) vragen we dat ze netjes 
omgaan met ons clubhuis, dus:
• Gooi je afval netjes in de daarvoor bestemde afvalbakken
• Knoei je niet met water
• Richt je geen vernielingen aan, ook niet onbedoeld door ruw optreden

of ruwe spelletjes
Iedereen doet natuurlijk zijn best om zich hieraan te houden, maar mocht 
je toch zien dat er iets stuk is of heel vuil is, waarschuw dan iemand van 
het bestuur of van de beheercommissie.

Zelfwerkzaamheid

Victum is een vereniging. Dat betekent dat alle werkzaamheden 
door vrijwilligers worden verricht. En er is altijd veel te doen in een 
korfbalvereniging zoals:
• Training geven en coachen
• Scheidsrechter zijn bij eigen wedstrijden of bij andere verenigingen
• Samenstellen van de ploegen
• Verzorgen van wedstrijdmateriaal
• Verrichten onderhoudswerkzaamheden aan het complex
• Regelen van invallers of vervoer
• Verrichten van bardiensten
• Toezicht houden en gasten ontvangen, hiervoor hebben we nu een

vaste gastheer
• Organiseren van feestavonden en jeugdactiviteiten
• Vervullen van een functie in een commissie of in het bestuur
• Werven van sponsors
• Organiseren van acties, zoals de ‘Grote Clubactie’ en Jantje Beton
• Onderhouden van de website
We gaan er vanuit dat iedereen die lid wordt van Victum een bijdrage levert
aan de verenigingsactiviteiten. In het huishoudelijk reglement van Victum
staat dat het bestuur taken aan leden of hun ouders kan opleggen. Liever
regelen we echter de dingen op basis van vrijwilligheid. We hopen dan
ook dat het beroep dat we doen op de leden en op de ouders van onze
jeugdleden niet tevergeefs is.



Communicatie

Website
In een club is het erg belangrijk dat de leden goed op de hoogte zijn 
van allerlei activiteiten. Daarvoor wordt met name de website gebruikt: 
www.victum.nl. De website is de plek waar je kijkt als je snel iets wit 
weten. Je vind er bijvoorbeeld ook het trainingsschema en het actuele 
wedstrijdprogramma. Op de website staan ook veel wedstrijdfoto’s en 
wedstrijdverslagen. 

Er is ook informatie over de vereniging, die elk jaar kan veranderen. We 
hebben het dan over adressen, formulieren, wedstrijdaankondigingen, etc. 
Deze kun je allemaal vinden op onze website: www.victum.nl. Ga daar 
maar eens heen. Mocht je iets niet kunnen vinden of de informatie niet 
begrijpen, dan kun je ook een mail zenden aan secretaris@victum.nl.

Nieuwsbrief
Tijdens de competitie verschijnt er wekelijks een nieuwsbrief die naar alle 
ons bekende e-mailadressen van de leden wordt gezonden. Daarin staat 
het actuele wedstrijdprogramma van de komende week, aankondigingen 
van speciale activiteiten, belangrijke mededelingen etc. Wil je ook de 
nieuwsbrief ontvangen dan kun je je aanmelden op de website www. 
victum.nl. 

https://www.victum.nl
https://www.victum.nl


Bestuur

Victum kent een bestuur en vele commissies. Het bestuur wordt door de 
leden gekozen, tijdens een algemene vergadering. Het bestuur zet de grote 
lijnen uit en legt die voor aan de algemene vergadering, die uiteindelijk 
over het beleid van Victum beslist. 

Victum heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter een 
secretaris en een penningmeester. Daarnaast heeft het bestuur een aantal 
leden die elk een aandachtsgebied hebben: korfbaltechnische zaken, 
beheer, evenementen, PR- en communicatie.

Het uitvoerende werk wordt gedaan door een aantal commissies. 
Er zijn bijvoorbeeld commissies voor korfbalzaken (de technische 
commissie), jeugdactiviteiten (de jeugdcommissie), kantinebeheer (de 
kantinecommissie), onderhoud en beheer van onze accommodatie 
(beheercommissie), voorlichting, sponsorwerving en relatiebeheer (de PR-
commissie). 

Wie er in het bestuur en in de commissies zitten, staat op de website. 

Kritiek?

Al het werk bij Victum is vrijwilligerswerk. Waar gewerkt wordt, worden 
fouten gemaakt. Dat betekent echter niet dat fouten of vergissingen 
onbesproken dienen te blijven. Als je iets op- of aan te merken hebt, is 
het goed om daar eerst de verantwoordelijke personen zelf daar op aan 
te spreken. Als dat onvoldoende helpt aarzel dan niet om één van de 
bestuursleden te bellen. Wacht er niet te lang mee en laat problemen niet 
te hoog oplopen. Hoe langer een probleem bestaat, hoe moeilijker het is 
op te lossen!

Natuurlijk zijn niet alle wensen onmiddellijk te vervullen en niet alle 
problemen in één keer op te lossen. We kunnen echter wel beloven dat we 
alle op- en aanmerkingen serieus zullen nemen.



Privacy

Victum verwerkt je gegevens in een bestand, 
dat ook aan de korfbalbond wordt verstrekt. 
Binnen Victum worden de ledenlijsten 
bovendien door verschillende commissies en 
werkgroepen gebruikt. Er worden echter geen 
persoonlijke gegevens verstrekt aan bedrijven 
of instellingen. Wanneer er bepaalde acties 
zijn van sponsors of ondernemers worden die 
meestal via het nieuwsbericht verspreid.

Contributie

De contributie wordt per kwartaal vooruitbetaald. 
Het verenigingsjaar loopt van september tot en 
met juni. De bedragen staan op de website. 
We werken met automatische incasso. Op het 
aanmeldingsformulier geef je een machtiging 
voor automatische overschrijving.

Reglementen

Op de volgende bladzijde vind je de 
belangrijkste regels die gelden voor alle 
leden van Victum. Als je lid wordt van Victum 
verwachten we dat je je aan deze regels houdt. 
In dit boekje hebben we alleen de belangrijkste 
regels opgenomen. Alle regels van Victum 
staan in de statuten en het huishoudelijk 
reglement. Het zou een beetje saai zijn om die 
regels hier allemaal over te nemen. Toch zijn 
die regels wel belangrijk. Als jij (of je ouders) 
geïnteresseerd bent (zijn) in de volledige 
statuten en het huishoudelijk reglement, 
dan kun je een exemplaar aanvragen bij het 
secretariaat. Alle leden hebben daar recht op. 
Ook het adres van het secretariaat vind je op 
de website.



BELANGRIJKE REGELS

Alle leden van 15 jaar en ouder hebben 
stemrecht op algemene (leden)vergaderingen. 
Leden jonger dan 15 jaar kunnen op de 
algemene vergadering vertegenwoordigd 
worden door één van hun ouders.

Als je niet kunt spelen, ben je verplicht om je 
tijdig af te melden. De regels hiervoor staan op 
de website.

De leden zijn tijdens wedstrijden verplicht 
om een Victum-tenue te dragen. Indien het 
team wordt gesponsord is men ook verplicht 
de inschietshirts en trainingspakken van de 
sponsor te dragen.

Alle leden zijn verplicht om zich correct te 
gedragen en in woord en gebaar respect te 
tonen voor scheidsrechter, tegenstanders 
en medespelers. Victum heeft hier een 
gedragscode voor (volgende pagina). 

Boetes die het korfbalverbond oplegt aan leden 
van 16 jaar en ouder worden in beginsel op 
het lid verhaald. In bijzondere gevallen kan het 
bestuur besluiten van deze regel af te wijken. 
Boetes voor jeugdleden komen zelden voor. In 
dat geval wordt altijd contact opgenomen met 
de ouders.

Van alle leden wordt verwacht dat zij naar hun 
mogelijkheden bijdragen aan het vlotte verloop 
van de verenigingsactiviteiten (variërend van 
kleedkamers schoonmaken tot het leiden 
van jeugdwedstrijden). Leden die zich bij 
herhaling onttrekken aan het verrichten van 
deze noodzakelijke diensten kunnen door het 
bestuur worden beboet.



Het lidmaatschap van Victum wordt aangegaan voor één jaar. Opzeggen 
kan alleen aan het eind van het seizoen. Opzeggingen moeten uiterlijk 1 
mei schriftelijk bij het secretariaat gemeld zijn.

GEDRAGSPROTOCOL VICTUM

In een korfbalwedstrijd heb je te maken met medespelers, tegenstanders, 
de scheidsrechter(s) en het publiek. Victum wil graag dat iedereen op 
een respectvolle manier met elkaar omgaat. De volgende gedragsregels 
gelden voor alle leden van Victum en hun ouders of gasten. Ze vertellen 
hoe je omgaat met andere deelnemers aan de wedstrijd.

Medespelers
• Korfbal is een teamsport, een team vorm je met je medespelers.
• Kritiek leveren? Alleen op een opbouwende, positieve manier.
• Respecteer elkaar, ook als het eens niet meezit.
Tegenstanders
• Gedraag jezelf zoals je zou willen dat je tegenstander zich gedraagt.
• Sport en strijd horen bij elkaar, eerlijke strijd mag!
Scheidsrechters
• Zonder scheidsrechter geen wedstrijd, de scheidsrechter is geen

vijand!
• Je gedraagt je te allen tijde correct tegen de scheidsrechter en bedankt

hem of haar na afloop voor het fluiten van de wedstrijd.
• Accepteer de beslissingen van de scheidrechter; onthoud je van

commentaar.
Publiek/ouders
• Aanmoedigen? Ja, graag! Opjutten? Nee, dank u!

Laat iedereen de rol uitvoeren die tijdens de wedstrijd bij hem/haar hoort.

Tot slot

Net als elke vereniging kan Victum altijd kaderleden gebruiken en is zij 
daar ook dringend naar op zoek. Mocht je iets voor de vereniging willen 
doen, meld je dan bij de secretaris. 



Korfbalvereniging

Victum
Bezoekadres:
Hefbrug 7
3991 LB Houten

www.victum.nl

Tel: 030 637 4565




