Informatieblad Korfbalvereniging Tiel `72

Vereniging
Korfbalvereniging Tiel`72 is een gezellige vereniging met ongeveer 300 leden. Ongeveer 25
teams spelen een competitie met diverse verenigingen uit de omgeving. Daarnaast hebben
we een recreanten groep en Kangoeroes. Naast korfbal worden er nog diverse activiteiten
georganiseerd. Ons motto luidt dan ook: `Tiel`72: Meer dan alleen Korfbal`.

Trainingen/Wedstrijden
De trainingen vinden tijdens de veldcompetities plaats op sportpark Rauwenhof (
Beethovenstraat 18 ), meestal op de maandag/dinsdag en de donderdag.
Tijdens de zaalcompetitie wordt er getraind in de Betuwe sporthal en soms in de Westroijen
sporthal of een gymzaal. Trainingsdagen zijn nog niet bekend.
Korfbal kent drie competities per seizoen.
De najaar veldcompetitie ( 6 wedstrijden van 1 september tot 30 oktober)
De zaalcompetitie
( 12 wedstrijden van 1 november tot 31 maart)
De voorjaar veldcompetitie ( 6 wedstrijden van 1 april tot 15 juni)
Er worden zowel thuis- als uitwedstrijden gespeeld. Bij uitwedstrijden (reistijd half uur tot drie
kwartier) is het vervoer met auto`s vd ouders en vertrekken we tijdens de veldcompetitie
vanaf het sportpark en tijdens de zaalcompetitie vanaf de Betuwe sporthal of Westroijenhal.
Informatie over vervoer en wedstrijden worden driemaal per jaar kenbaar gemaakt op onze
website (www.tiel72.nl) onder competitie/wedstrijdprogramma.

Contributie
De huidige contributies per maand zijn:
Kangoeroe (4 en 5 jaar)
€ 3,50
DEF-jeugd ( 6 t/m 11 jaar)
€ 14,50
BC – jeugd ( 12 t/m 15 jaar)
€ 16,50

Kangoeroes spelen geen competitie , maar iedere zaterdagochtend een uurtje balspelletjes.

Kleding met clublogo
– Wedstrijdshirt tot maat S:
€ 31,00
– Rokje met binnenbroek voor de meisjes:€ 31,00
– Broekje voor de jongens:
€ 18,50
– Sokken:
€ 6,25
De kleding is verkrijgbaar in ons clubhuis. U kunt een mail sturen naar : sportkleding@tiel72.nl .
Tijdens het seizoen iedere donderdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur verkrijgbaar zonder
afspraak aan de achterzijde van clubgebouw.

Schoenen
Tijdens de veldcompetitie zijn sportschoenen met vaste noppen verplicht. Deze kunt u in
iedere sportschoenenwinkel kopen.
Tijdens de zaalcompetitie kunnen gewone gymschoenen gebruikt worden.

Nog vragen of meedoen met een proeftraining?
Kijk op onze website: www.tiel72.nl of stuur een mail naar jtc@tiel72.nl
Contactpersoon jeugd: Alex van Valburg Tel. 06 13844749

