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Informatiegids leden k.v. SCO 
 
Korfbalvereniging SCO 
Sportcomplex De Hoolt-Tuun, Hoofdweg 211/A, 8474 CG  Oldeholtpade, Telefoon kantine: 0561-688585  

 
 

VOORWOORD 
 
Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij de korfbalvereniging SCO! 
 
Met deze informatiegids willen we graag alle (nieuwe) leden en hun ouders/verzorgers een goed inzicht geven 
in het reilen en zeilen van onze vereniging. Deze informatiegids zet uiteen wat de korfbalsport inhoudt, wat de 
vereniging te bieden heeft en hoe de vereniging in elkaar zit. Veel logische vragen worden bij het lezen direct 
beantwoord. Het is begrijpelijk dat ook ouders graag willen weten waar hun kinderen terecht komen. Ook zij 
kunnen uit dit boekje veel informatie putten. 
 
Iedereen weet wel dat sporten gezond is, maar het kan daarnaast ook heel leuk zijn. Korfbal is een sport die 
gezond en heel leuk is. Doordat korfbal een teamsport is en gemengd gespeeld wordt, zijn sportiviteit en 
gezelligheid al bijna vanzelfsprekend. SCO biedt overigens meer dan korfbal alleen. Bij ons ben je verzekerd van 
vele vrienden en vriendinnen en niet alleen bij het korfbal, maar ook daarnaast.  
 
Er worden in deze informatiegids bewust weinig namen e.d. genoemd, omdat gestreefd is naar een "tijdloze" 
gids. Veel actuele informatie zoals bijvoorbeeld over het bestuur, de contactpersonen, de verschillende 
commissies, de contributie e.d. wordt allemaal op onze website vermeldt en bijgehouden. 
 
Wij hopen dat je er veel plezier van zult hebben en we wensen je een hele fijne tijd bij onze vereniging! 
 
Het bestuur 
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KORFBALVERENIGING SCO 
De letters SCO staan voor “Sport Club Oldeholtpade”. De vereniging is ontstaan in 1945 en heeft hoogtijdagen 

beleefd in de jaren ’80. Onze hoofdmacht is inmiddels een vaste waarde in de hoofdklasse van het Nederlands 

amateurkorfbal. Een club met ambitie, maar niet alleen op het gebied van Topkorfbal. Voor wedstrijdkorfbal en 

midweeks korfbal kun je ook bij SCO terecht. Naast het korfbalspel worden grote evenementen als 

voetbaltoernooien, mountainbiketochten en een jeugdkamp georganiseerd. Voor de allerjongste jeugd bieden 

we sport- en spelmogelijkheden aan in de Kangoeroes en Reuzenpanda’s en SportAnders is er voor de jeugd van 

6 t/m 12 jaar die zich niet fijn voelen of niet mee kunnen komen in de ‘gewone’ sport.  

DE ORGANISATIE 
Onze vereniging bestaat uit leden, sponsoren, een bestuur, een groot aantal commissies en diverse werkgroepen. 
Samen houden we de club draaiend en zorgen we ervoor dat een ieder op zijn/haar gewenste manier kan 
korfballen/sporten. De actuele gegevens van alle contactpersonen kan je vinden op onze website www.kvsco.nl. 
  

HET BESTUUR 
Het bestuur vergadert eens per maand in de Hoolt-Tuun. Voorafgaand aan deze bestuursvergaderingen, die in 
de Wedstrijd Expres aangekondigd worden, is er een spreekuur waar de mogelijkheid voor leden wordt 
aangereikt om het bestuur te raadplegen. Wil je hiervan gebruikmaken, meld je aan via een mail naar 
secretariaat@kvsco.nl. Door het bestuur wordt samen met de commissies het beleid geformeerd en na 
goedkeuring van de ledenvergadering door de commissies uitgevoerd. Het bestuur bewaakt de uitvoering van 
het beleid, de activiteiten en de begroting.  De namen en contactgegevens van de bestuursleden zijn te vinden 
op onze website www.kvsco.nl 

 
ACCOMMODATIE 
Onze sportactiviteiten vinden op verschillende locaties plaats. Tijdens de veldcompetitie traint en speelt iedereen 
op ons eigen sportcomplex ‘De Hoolt-Tuun’ aan de hoofdweg 211a in Oldeholtpade. In de winterperiode, tijdens 
de zaalcompetitie wordt er gebruik gemaakt van de volgende binnen locaties: 

• Sporthal De Steense (Oolde en Nije): Deken Vaasstraat 15 te Wolvega 

• Gymzaal Het Linde College: Drafsportlaan 22 te Wolvega 

• Gymzaal Basisschool De Striepe: Hoofdweg 193 te Oldeholtpade 

 
WEDSTRIJD TENUE 
SCO speelt wedstrijden in de volgende clubkleuren:  

• blauw shirt  
• zwarte broek/rok   
• witte sokken  

 
Elke speler ontvangt een shirt en broek/rok in bruikleen van de club. Een aantal teams krijgt extra kleding zoals 
o.a. sponsortrainingspakken en sporttassen van de club. Daarnaast is het mogelijk om SCO-kleding (trainingspak, 
sokken, tas etc.) te bestellen bij de kledingcommissie via mail: kleding@kvsco.nl. (zie voor meer info op de 
website). Ook voor het ruilen van kledingstukken kun je een bericht sturen naar dit e-mailadres. 
 
REGELS EN AFSPRAKEN: 

1. wedstrijdshirts worden na elke wedstrijd ingeleverd bij de “wasouder”. Aan het eind van elk seizoen 
wordt alle kleding, die in bruikleen wordt gebruikt, ingeleverd bij de kledingcommissie. Bij een aantal 
teams worden de shirts door een vaste ‘wasouder’ gewassen. Deze ouder ontvangt hiervoor een 
vergoeding in de vorm van een pak/fles wasmiddel. 

2. Goed schoeisel: Kunstgras: kunstgrasschoenen (niet verplicht), Veld: korfbalschoenen (met 
noppenprofiel),  Zaal: zaalschoenen Laat je goed adviseren; goed schoeisel is belangrijk om blessures te 
voorkomen. 

 
 
 
 
HET SPEL KORFBAL 

https://kvsco.nl/club-info/organisatie/contactpersonen/
mailto:secretariaat@kvsco.nl
https://kvsco.nl/club-info/organisatie/bestuur/
mailto:kleding@kvsco.nl
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Bij korfbal spelen twee teams tegen elkaar. Ieder team bestaat uit vier heren en vier dames. Het veld bestaat uit 
twee vakken. In ieder vak staan vier aanvallers van het ene team en vier verdedigers van het andere team. Het 
is de bedoeling dat de teams de korfbal in de korf van de tegenstander gooien. Deze korf staat op een paal van 
3,5 meter hoog. Per score ontvangt een ploeg 1 punt. De teamleden mogen niet lopen of dribbelen met de bal. 
Ze spelen de bal over (overgeven mag ook niet). De korfbal mag alleen met de handen aangeraakt worden en 
dus niet met de voeten. Als een aanvaller verdedigd wordt, mag hij niet proberen te scoren. Je bent verdedigd 
als de verdediger tussen de paal en jou (als aanvaller) in staat met z’n handen omhoog. Een jongen verdedigt een 
heer en een dame verdedigt een dame. Een heer mag een dame niet verdedigen of bij het gooien van de bal 
hinderen. Je mag voor je tegenstander gaan staan met je handen omhoog, maar je mag je tegenstander niet 
aanraken of over je tegenstander heen gaan hangen. Als je tegenstander de bal vast heeft mag je niet je hand op 
de bal leggen of de bal uit de handen slaan of lopen. Bij overtredingen volgt afhankelijk van de zwaarte van de 
overtreding (van licht naar zwaar), een spelhervatting, een vrije bal of een strafworp (“stip”). Na elke twee 
doelpunten wisselen de teamleden van vak en functie. 
 
Jeugdteams 
Voor jeugdteams gelden aangepaste regels. Zo is de paal meestal geen 3,5 meter hoog, 
maar afhankelijk van de leeftijdscategorie, 2, 2,5 of 3 meter hoog. De jongste spelers 
spelen op een éénvaksveld dat kleiner is dan een normaal speelveld. Dit heet ook wel 
mono-korfbal. De aanvallers en verdedigers staan dan in hetzelfde vak. De wat oudere 
E Jeugd speelt op een kleiner veld, maar dit veld is wel verdeeld in twee vakken. In 
jeugdteams wisselen teamleden sneller van vak en functie. 

 
KORFBAL NIVEAUS 
Korfbal is een sport voor iedereen. Het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) is de landelijke bond die 
het korfbal in Nederland organiseert en alle korfbalverenigingen ondersteunt. Het KNKV kent drie korfbal 
niveaus, te weten: 

• Topkorfbal, waarbij je in een teamverband op landelijk niveau in een competitie korfbalt. De 
trainingsintensiteit is bij topkorfbal meerder keren in de week. Heb je talent en ben je ambitieus, dan is 
topkorfbal misschien jouw streven.  

• Wedstrijdkorfbal, waarbij je in een teamverband op competitieniveau in een competitie korfbalt. De 
trainingsintensiteit kan variëren tussen 1 à 2 keer in de week.   

• Breedtekorfbal, waarbij je in een teamverband op recreatief niveau in een competitie korfbalt. 
Midweekkorfbal valt hier ook onder. Dit leent zich uitstekend voor senioren spelers die doordeweeks 
graag een balletje gooien, maar in het weekend geen sportieve verplichting willen. Hun training is 
optioneel.   

Naar gelang ambitie, leeftijd en talent wordt je op niveau ingedeeld.   

 
KIDS 
Naast specifiek korfbal bieden we bij SCO ook aangepast sporten en bewegen aan voor jonge kinderen:  

• Kangoeroe Klup : dit zijn kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar die leuke, verantwoorde trainingen 
krijgen, met gevarieerde spelvormen en gebruikmaking van hoogwaardig materiaal. Ze doen oefeningen 
en spelletjes in een leuk parcours, zodat ze constant in beweging zijn en veel variatie in oefeningen 
krijgen.  

• Reuzenpanda’s:  voor deze kinderen in de leeftijd van 5 t/m 7 jaar is er een uniek bewegingsprogramma, 
waarbij uiteenlopende sporten zoals o.a. korfbal, voetbal, atletiek, hockey, volleybal en basketbal 
worden beoefend. Zij  trainen één keer in de week, zodat dit goed te combineren is met bijvoorbeeld 
zwemles. De Reuzenpanda’s doen ook allerlei andere leuke activiteiten en lopen o.a. mee met de line-
up van SCO1 in een volle sporthal. 

• SportAnders : dit is een sportfaciliteit voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking of een andere specifieke hulpvraag/problematiek.  Met SportAnders willen wij ook de 
kwetsbare kinderen in onze samenleving in een vertrouwde omgeving én met andere kinderen, de 
mogelijkheid geven om te sporten en deel te laten nemen aan het verenigingsleven. 

 

 
 
TEAMS EN LEEFTIJDSGRENZEN 
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Categorie  Gemiddelde leeftijd               Maximaal   
• Senioren    18 jaar en ouder       - 
• A-jeugd   Tussen 15,1 en 18,0 jaar   18 jaar   
• B-jeugd   Tussen 13,1 en 15,0 jaar   16 jaar   
• C-jeugd   Tussen 11,1 en 13,0 jaar   14 jaar   
• D-jeugd   Tussen 9,1 en 11,0 jaar   12 jaar   
• E-jeugd   Tussen 7,1 en 9,0 jaar   10 jaar   
• F-jeugd   Tussen 5,1 en 7,0 jaar   8 jaar   
• Reuzenpanda’s 5 en 6 jaar    7 jaar 
• Kangoeroes 3 en 4 jaar   4 jaar 
• SportAnders 8 tot en met 12 jaar  12 jaar 

 
OMGANG MET ELKAAR 
Als mensen samen iets doen, horen er afspraken gemaakt te worden. Dit geldt voor een gezin en in de 
maatschappij. Soms zijn dit afspraken die ergens staan geschreven, zoals wetten of reglementen, maar vaak zijn 
het ook ongeschreven regels die we in de volksmond fatsoensnormen/omgangsnormen noemen. Deze regels 
zijn er niet voor niets, ze zorgen ervoor dat ieder individu binnen een groep weet wat wel en niet kan. Dit heeft 
als voordeel dat voor ieder individu duidelijk is wat er van hem of haar wordt verwacht. Omgekeerd geldt 
hetzelfde; wat een individu mag verwachten van anderen binnen de groep is dan ook duidelijk. Dit geeft ieder 
individu ook het recht om anderen binnen de groep aan te spreken op zijn of haar handelen en gedragingen.  
 
REGELS EN AFSPRAKEN: 

1. Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiding, 
trainer/coach en publiek. Er wordt op een normale manier met elkaar omgegaan. Pestgedrag en 
dergelijke worden niet getolereerd. 

2. Er wordt altijd op een normale manier met elkaar gesproken. Gebruik normale taal en spreek mensen 
op de juiste manier aan. Wanneer je ergens mee zit, praat hier dan over. Als je een probleem hebt of 
het ergens niet mee eens bent, praat hier dan over met je coach of de trainer. 

3. Gedraag je ook netjes in de kleedkamer, zowel voor als na de training en de wedstrijd. Ook als een 
trainer/coach er niet bij is! 

 
TRAININGEN 
Tijdens het veldseizoen probeert de club zoveel mogelijk teams op het kunstgrasveld te laten trainen, zodat 
iedereen volop gebruik kan maken van deze faciliteit. Op drukke trainingsavonden kan het gebeuren dat 
uitgeweken wordt naar het grasveld, dit staat op de Wedstrijd-Expres aangegeven. In de zaal vinden de meeste 
trainingen plaats in de sporthal “Oolde Steense” te Wolvega. Verder wordt er getraind in de sporthal “Nije 
Steense” en in de sporthal “Linde College”, beiden te Wolvega. Voor de jeugd wordt nog uitgeweken naar de 
gymzaal “De Striepe” te Oldeholtpade. De indeling van de trainingen, trainingstijden, locatie etc., wordt wekelijks 
in de Wedstrijd Expres vermeld. Zie hiervoor onze website.    
 
 
REGELS EN AFSPRAKEN: 

1. Iedereen dient tenminste 5 minuten voor de start van de training volledig omgekleed aanwezig te zijn 
op het trainingsveld. 

2. Bezoek zoveel mogelijk iedere training. Indien je niet kunt komen dien je je tijdig af te melden bij de 
trainer/coach.  

3. Voor de training geldt dat je na het omkleden direct naar het trainingsveld komt. Na de training 
douchen, afdrogen en omkleden en blijf je niet langer in de kleedkamer dan nodig is.  

4. Bij de trainingen dient iedereen gepaste kleding te dragen. Dat wil zeggen sportieve kleding en geschikte 
sportschoenen. Wanneer de temperatuur laag is dient iedereen kleding te dragen die beschermt tegen 
de kou. 

5. We mogen voor onze trainingen gebruik maken van trainingsmaterialen van de club. Hier wordt door 
iedereen op een nette manier mee om gegaan en iedereen helpt na afloop van de training met het 
opruimen van de trainingsmaterialen.  

 
WEDSTRIJDEN 
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De competitie verloopt in twee gedeelten, namelijk in de zaal en op het veld. 
Veldcompetitie: 
De veldcompetitie loopt van eind augustus tot eind oktober en van eind maart tot halverwege juni. De 
thuiswedstrijden zijn op het korfbalveld, Sportcomplex De Hoolt-Tuun in Oldeholtpade. 
Zaalcompetitie: 
De zaalcompetitie loopt van eind oktober tot eind maart. De thuiswedstrijden zijn in sporthal de Steense in 
Wolvega. 
Zomerstop : van half juni tot eind augustus. 
 
REGELS EN AFSPRAKEN: 

1. Van iedere speler wordt verwacht dat hij/zij op tijd bij de wedstrijden is. De verzameltijd zal door de 
trainer/coach kenbaar worden gemaakt en wekelijks in de Wedstrijd-Expres op de website worden 
vermeld. 

2. Doe kettinkjes, horloges, oorbellen, piercings en andere sieraden af, deze kunnen voor jezelf en voor 
ander een gevaar op leveren tijdens het korfballen. Laat waardevolle voorwerpen thuis. Bij verlies of 
beschadiging kan je op niemand iets verhalen en is de schade voor je zelf. 

3. Bij thuiswedstrijden zorgt de club voor thee/ranja in de rust. Glaswerk is verboden in de kleedkamer! 
4. Afzeggen voor een wedstrijd dient tijdig te gebeuren bij de coach/trainer. Weet je nu al dat je een 

bepaald moment afwezig bent, meld dit dan alvast. 
5. Voor uitwedstrijden is het gezamenlijke vertrek vanaf Café Wever in Oldeholtpade of in overleg ergens 

anders. Op de Wedstrijd-Expres wordt vermeld op welke ouders of leden een beroep wordt gedaan 
voor het vervoer. Bij de jeugd wordt ook een vervoersschema voor een langere periode opgesteld. Zorg 
ervoor dat je ruimschoots voor vertrek aanwezig bent. 

6. Iedere speler dient bij de wedstrijden in clubtenue en op geschikte schoenen te spelen.  
7. Discussie met de scheidsrechter of ruzie met tegenstanders wordt niet geaccepteerd. 
8. Ga nooit tekeer tegen elkaar, iedereen maakt weleens een fout. Herstel elkaars 

fouten en coach elkaar in het veld. 
9. Geef de moed nooit op, ook al gaat het eens niet goed. Zet je iedere wedstrijd in 

voor de volle 100%. 
10. Eventuele boetes naar aanleiding van kaarten zijn voor rekening van de speler zelf. 

De boete wordt aan het einde van het seizoen via automatische incasso 
geïncasseerd door de club. 

11. Douchen direct na de wedstrijden/trainingen is voor een goede hygiëne en om de 
spieren tot rust te laten komen, zodat ze sneller kunnen herstellen. 

12. De kleedkamers worden na jullie ook weer gebruikt, laat deze daarom altijd schoon 
achter. 

13. Het team wat als laatste traint of een wedstrijd speelt ruimt het materiaal op en 
maakt de kleedkamers schoon.  

 

SPELERSKAART 
Voor het spelen van wedstrijden is het hebben van een spelerskaart verplicht. Voor het aanvragen van een 
spelerskaart hebben wij een digitale pasfoto van je nodig. Deze moet je inleveren bij de ledenadministratie. Dit 
mag ook via de trainer/coach. De spelerskaart wordt dan door ons aangevraagd bij de KNKV. Zonder geldige 
spelerskaart mag je geen competitiewedstrijden spelen. 
 

UITSLAGEN EN RANGLIJSTEN 
Alle uitslagen en de standen van de lopende competitie worden op onze website vermeldt, onder “teams”.  In 
met menu “TEAMS” van de website kan je eenvoudig jouw team selecteren en de actuele competitie gegevens 
van jouw team bekijken. 
 

DIGITALE NIEUWSBRIEF  
Deze nieuwsbrief verschijnt altijd aan het einde van elke maand en hierin vind je interessante informatie uit die 
maand zoals acties, vacatures en wat er verder interessant is voor jou als lid, ouder of trouwe supporter en wat 
er gaat spelen in de aankomende maand(en). 

WEDSTRIJDEXPRESS  

Gedurende het seizoen ontvangen alle leden wekelijks het informatiebulletin “De Wedstrijd-Expres”. Hierin staat 
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alle informatie rondom de wedstrijden (teamsamenstelling, aanvang, vertrektijd, chauffeur), alle benodigde 

informatie rondom trainingen, de uitslagen van de afgelopen week, een kalender van activiteiten en overige 

aankondigingen.  Iedere maandagavond wordt de Wedstrijd-Express per E-mail aan de leden verstuurd. 

Daarnaast wordt de Wedstrijd-Expres ook wekelijks op onze website geplaatst. 

VRIJWILLIGERS 

Onze vrijwilligerscoördinator houdt een lijst bij van alle vrijwilligers en een lijst met beschikbare vrijwilligers. 

Ieder lid vanaf 18 jaar en ouder en iedere ouder/verzorger van een jeugdlid ontvangt een formulier waarop de 

persoonlijke voorkeuren voor vrijwilligerstaken ingevuld kunnen worden. Op die manier wordt een goed beeld 

gekregen van ieders kwaliteiten en beschikbaarheid. Het doel van het vrijwilligersbeleid is: “de juiste vrijwilliger 

op de juiste plaats”. De contactgegevens van de vrijwilligerscoördinator staat op onze website: www.kvsco.nl 

Als club verwachten we daarnaast voor twee vrijwilligerstaken standaard hulp van spelers en ouders van spelers. 
Per seizoen wordt je automatisch ingeroosterd voor de volgende taken: 

• Kantinediensten (spelers/ouders van jeugdspelers) 
• Haldiensten (senioren/junioren/B’s en C’s) 

De roosters van deze twee vrijwilligerstaken worden wekelijks gepubliceerd in de Wedstrijd Express 
 

OUDERS 
Trainers en begeleiders steken veel vrije tijd in de begeleiding van de jeugd. Dit wordt soms ondergewaardeerd 
door ouders. Vandaar dat er beroep wordt gedaan op de ouders van de jeugd, om trainers en begeleiders te 
helpen bij de uitoefening van hun taken.  
 
VAN DE OUDERS VAN DE JEUGD VERWACHTEN WIJ DAT: 

1. Zij hun kind stimuleren om te komen trainen en op tijd en uitgerust aanwezig zijn bij trainingen en 
wedstrijden. 

2. Zij achter de reclameborden plaats nemen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! Wie wil er nu 
niet dat zijn ouders komen kijken. 

3. Zij hun kinderen en de rest van het team aanmoedigen met een positieve gedachte. Ze weten het zelf 
ook heel goed als ze een foutje gemaakt hebben. Er is niets erger voor een kind dan een ouder langs de 
kant  te hebben staan die constant roept dat je het fout doet. 

4. Zij zich normaal gedragen en onthouden van racistische uitlatingen en denigrerend gedrag voor, tijdens 
en na de wedstrijden t.o.v. trainers/coaches, scheidsrechter, tegenstanders en toeschouwers van de 
tegenpartij. U bent tenslotte wel het visitekaartje van k.v. SCO bij uit en thuiswedstrijden. 

5. Overleggen met de trainer/coach of er misschien taken zijn die je als ouder/verzorger mogelijk kan 
overnemen voor de training/wedstrijd.  

6. Indien ouders een gesprek met de trainer/coach of de CTZ willen, dan is er een voorkeur om dit op 
afspraak te doen en niet langs het speelveld of trainingsveld. 

7. Zij, indien ze in het bezit zijn van een auto en een rijbewijs, zich beschikbaar stellen om te rijden bij 
uitwedstrijden. Chauffeurs kunnen hun kosten evt. declareren via het “declaratieformulier reiskosten” 
dat te downloaden is via de website van SCO.   

8. Zij hun auto parkeren op de parkeerplaats. Ook het met de auto afzetten of oppikken van kinderen 
gebeurt bij voorkeur veilig op de parkeerplaats. 

 

 
AANSPREEKPUNTEN 
Trainer en coach: 
Ieder team heeft een eigen trainer en coach. Dit kan één van de vele vrijwilligers van onze club zijn of een ouder. 
Deze trainers en coaches zijn verantwoordelijk voor het betreffende team. Zijn er vragen over het team, over 
bijvoorbeeld wanneer ze trainen of wanneer ze moeten spelen en waar, neem dan bij voorkeur contact op met 
de betreffende trainer of coach. Indien de vragen verder gaan of als er een probleem is met de trainer/coach wat 
onoplosbaar lijkt, dan kunt u contact opnemen met de jeugdcoördinator of het CTZ. Zie voor contactgegevens 
onze website www.kvsco.nl. 
 
 

https://kvsco.nl/club-info/organisatie/vrijwilligers/www.kvsco.nl
https://kvsco.nl/club-info/organisatie/contactpersonen/
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VERTROUWENSCONTACTPERSOON 
De rol van de vertrouwenscontactpersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand die op de hoogte is 
van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. Daarnaast adviseert 
en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon om preventieve maatregelen te nemen. De 
vertrouwenscontactpersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter. De rapportage van de 
vertrouwenscontactpersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De contactgegevens van onze 
vertrouwenscontactpersoon staat op onze website : www.kvsco.nl 
 

LIDMAATSCHAP SCO 

• Aanmelden: Wil je lid worden of een gezinslid aanmelden? In een paar stappen ben je lid van de 
leukste sportvereniging in jouw omgeving. Aanmelden doe je namelijk eenvoudig door het 
aanmeldformulier in te vullen die je op onze website kan downloaden : www.kvsco.nl 

• Wijzigingen doorgeven of afmelden: Ook dit doe je eenvoudig door het formulier in te vullen die je op 
onze website kan downloaden  : www.kvsco.nl 

 
Ook als je geen spelend lid bent van SCO kun je de club toch steunen. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden: 

• Donateur (bijdrage vanaf € 5,- per seizoen) 

• Vriend van SCO (bijdrage vanaf € 25,- per seizoen) 

 
CONTRIBUTIE 
De verschuldigde contributie wordt bij vooruitbetaling, automatisch geïncasseerd naar keuze in één keer of per 
kwartaal. In het contributiebedrag zit ook een bijdrage voor kleedgeld, voor de aanschaf van nieuwe 
clubkleding. De actuele bedragen staan vermeld op de website: www.kvsco.nl 
 
Voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, is er “Stichting Leergeld 
Weststellingwerf” die de contributie betaald voor kinderen van 4 tot 18 jaar, die in gezinnen met een inkomen 
op bijstandsniveau opgroeien. Het “Jeugdfonds Sport & Cultuur” is ook een instantie die de contributie betaalt 
voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport. Meer informatie hierover is te vinden 
op onze website: www.kvsco.nl 
 

GROTE CLUBACTIE 
Jaarlijks doet SCO mee met de landelijke Grote Clubactie. Deze bron van inkomsten is belangrijk om de 
contributie van de vereniging zo laag mogelijk te houden. Alle spelende leden van de senioren, junioren, B’s en 
C’s ontvangen elke jaar standaard een aantal loten om door te verkopen. Deze verplichte loten van de Grote 
Clubactie worden geïnd via automatische incasso.  

 
VERZEKERINGEN 
k.v. SCO heeft een aansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt voor schade die de leden aan derden 
veroorzaken. Daarnaast heeft de club een  ongevallenverzekering die een uitkering doet bij “schade” als gevolg 
van een ongeval in de hoedanigheid als lid van de vereniging. 
 

KANTINE 
Onze kantine ‘De Hoolt-Tuun” op ons sportpark in Oldeholtpade wordt gerund door een aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Leden van de kantinecommissie zijn in het bezit van het vereiste diploma “Sociale Hygiëne” terwijl 
de overige vrijwilligers verplicht zijn de “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik” te volgen. Voor de aanvang van 
elk seizoen wordt een bijeenkomst gehouden met alle vrijwilligers die kantine diensten verrichten. Er wordt van 
ouders van jeugdspelers verwacht dat zij minimaal één keer per seizoen een bardienst in de kantine draaien. Het 
rooster hiervoor wordt op de Wedstrijd-Express geplaatst. 
 

PRIVACY 
k.v. SCO verwerkt je gegevens in een bestand, dat ook aan de korfbalbond (KNKV) wordt verstrekt. Binnen SCO 
worden de ledenlijsten bovendien door verschillende commissies en werkgroepen gebruikt. Er worden echter 
nooit persoonlijke gegevens verstrekt aan bedrijven of instellingen. De SCO privacy verklaringen zijn te vinden 
op de website www.kvsco.nl. 
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https://kvsco.nl/club-info/download-formulieren/
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