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Van de voorzitster,

Er is weer een hoop gebeurd de afgelopen weken
De C1 is kampioen geworden in de zaal met maar liefst 100 doelpunten. Geweldig goed gedaan 
en gefeliciteerd. 
De schoonmaak is weer achter de rug en met 39 vrijwilligers was het echt zo gebeurd. Bedankt 
mensen. 
Ook weer activiteiten zoals de vriendjes en vriendinnetjes ochtend, de hapjes avond en de 
grazy bingo. Commissies bedankt voor jullie inzet. 
Hou de agenda en de flyers in de gaten voor de komende activiteiten. 

De buiten competitie is alweer begonnen. 
Langs deze weg wens ik iedereen veel succes en plezier, we hopen ook op wat mooier weer. 

Zoals eerder aangegeven ga ik stoppen als voorzitster. Als je interesse hebt in deze mooie 
functie bij een geweldige club spreek mij of 1 van de andere bestuursleden gerust aan. 

Kortom veel succes en tot snel langs de lijn. 

Yvonne Dols
Voorzitster.
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Wereld hapjes avond 2019

Op 20 april 2019 was weer de jaarlijkse wereld hapjes avond. Dit jaar deden er een record 
aantal mensen mee, waar we erg trots op zijn. Van jong tot oud, iedereen had erg zijn best 
gedaan en er was weer een grote hoeveelheid aan verschillende hapjes klaar gemaakt. Van 
Pilav tot ijs taart alles kwam voorbij. Iedereen heeft gezellig met elkaar kunnen eten en de sfeer 
was goed! Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet, het smaakte top!!
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KORFBALVERENIGING TRIADE

 

Korfbalvereniging TRIADE

Samen voor veiligheid...

TRIADE WIL VOOR ALLE LEDEN
EEN VEILGE PLAATS ZIJN...

BIJ PESTGEDRAG, GEWELD,
DISCRIMINATIE, OF INTIMIDATIE, KUN JE
TERECHT BIJ DE VERTROUWENSPERSOON.
 
DE VERTROUWENSPERSOON IS HET
EERSTE AANSPREEKPUNT VOOR IEDEREEN
DIE EEN VRAAG HEEFT OVER OF TE MAKEN
HEEFT MET GRENSOVERSCHRIJDEND
GEDRAG EN HIER MET IEMAND OVER WIL
PRATEN.
 
DE VERTROUWENSPERSOON LUISTERT
NAAR JE VERHAAL EN HELPT JE ZOEKEN
NAAR MOGELIJKHEDEN OM DE SITUATIE
OP TE LOSSEN. INFORMATIE WORDT
VERTROUWELIJK BEHANDELD EN ER
GEBEURT NIETS WAT JE NIET WEET.
 
DE VERTROUWENSPERSOON KAN JE
HELPEN OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ
DE CLUB, SPORTBOND OF POLITIE. MAAR
GEWOON EVEN PRATEN KAN OOK.

Naast het sporten en actief bezig zijn, heeft Korfbalvereniging Triade ook gezelligheid en 
veiligheid hoog in het vaandel.

Dit betekent niet alleen dat we zorgen voor veilige ruimten en materialen, maar ook 
dat we ernaar streven dat iedereen zich bij ons prettig en veilig voelt. Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid serieus en willen een veilige omgeving waarborgen door aandacht 
te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over 
omgangsvormen te maken. Dit is belangrijk omdat ongewenste omgangsvormen daardoor 
minder kans krijgen, sneller bespreekbaar zijn en kunnen worden aangepakt als ze toch de kop 
opsteken.
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Eén van die ongewenste omgangsvormen is (seksueel) misbruik, dat helaas ook binnen 
sportclubs kan voorkomen. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel.
Omdat veiligheid dus niet vanzelfsprekend is en wij onze leden willen beschermen, heeft Triade 
vertrouwenspersonen aangesteld. Hoe ingewikkeld openheid ook kan lijken, misbruik hoort 
niet in de doofpot. Onze vertrouwenspersonen bieden mensen met een vraag of klacht een 
luisterend oor. Daarnaast werken de vertrouwenspersonen aan verbetering van de veiligheid 
binnen de sportverwante relaties, door gedragsregels op te stellen en voorlichting te geven.

contactgegevens vertrouwenspersonen 

Jasper Verhaar
male@triade.nl

Denise Versluis 
female@triade.nl
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Rabobank clubkas campagne

De stemmen van de Rabobank Clubkas Campagne 2019 zijn geteld. 
In 2019 mochten de leden van de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden € 125.000 
euro verdelen voor de lokale samenleving. De Rabobank Clubkas Campagne is speciaal voor 
verenigingen en stichtingen die actief zijn in het werkgebied én klant zijn van de bank. Op het 
gebied van cultuur, sport en maatschappij levert de bank graag een bijdrage.

5.607 Leden brachten een stem uit op de 491 clubs die meededen aan de Rabobank Clubkas 
Campagne. 

Jullie korfbalvrienden hebben evenals vorige jaren weer massaal op onze vereniging 
gestemd. Binnenkort wordt er een bedrag van € 434,00  (2018: € 260,59) op onze rekening 
bijgeschreven.  

Een fantastisch resultaat!!!!

Iedereen bedankt die haar/zijn stem aan onze vereniging heeft gegeven.
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Steun Triade via Sponsorkliks en de Vriendenloterij

Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage leveren aan Triade, zonder dat het je 
een cent extra kost! 

Wij hopen natuurlijk dat als u iets gaat kopen u dit bij een van onze vaste sponsoren doet, 
als u daar niet terecht kunt voor wat u zoekt dan kunt u natuurlijk online op zoek gaan naar 
uw product of uw dienst. Als u online iets gaat kopen of gaat bestellen en u doet dat via de 
sponsorkliks link van KV Triade dan gaat er een percentage van uw aankoop naar de clubkas 
van KV Triade! Via de sponsorkliks kunt u aankopen doen bij oa. Albert Heijn, Wehkamp, Bol.
com, Coolblue, Booking.com, Expedia en vele anderen webwinkels. Een percentage van het 
aankoopbedrag gaat dan naar Triade. En nogmaals, het kost je niets extra! 

Wil je de vereniging GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online 
aankopen doet via de SponsorKlikspagina. Aan de linkerkant op de TRIADE website staat het 
kopje: koop korfbalspullen hier of gebruik de onderstaande link. Als u daarop klikt wordt men 
doorgelinkt naar een pagina met alle webwinkels die mee doen. Voor jou een kleine moeite, 
voor ons directe inkomsten. Stel je eens voor wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit 
daarom door aan andere mensen die Triade een warm hart toedragen. 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10043

Hoe werkt het? 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.
nl wordt gedaan. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening Triade. Of je nu 
rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.
com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en 
profiteert Triade hier direct van! 
 

Vriendenloterij
Net zoals de Sponsorkliks zijn we ook een ‘actie’ aangegaan met de Vriendenloterij. Als je al 
speelt of gaat mee spelen kan je  er voor kiezen om KV Triade te sponsoren. Het kost je niets 
extra’s, maar het levert de club ontzettend veel geld op. Als je meespeelt en KV Triade opgeeft 
als ‘goed doel’ dan krijgt KV Triade elke maand €6,75 per lot waar je mee meespeelt. Als er dus 
10 mensen meespelen voor KV Triade dan levert dat per jaar €810 op! Daar kunnen we mooie 
dingen mee doen voor de club en zorgen we er zo voor dat de contributie laag kan blijven. 
Voor jou  een kleine moeite en voor de club veel plezier! Ken jij dus iemand, zoals je opa/oma/
neef/nicht/oom/tante/broer/zus/buurman/buurvrouw of iemand anders  die al mee speelt, en wil 
menmet dat lot onze vereniging steunen? Dan kan dat makkelijk worden gewijzigd.
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CRAZY BINGO

Zaterdag 20 april stond de Crazy Bingo weer op het programma. Na het 
succes van vorig jaar waren we vol verwachting naar de opkomst en 
het enthousiasme. De opkomst was iets minder van vorig jaar maar het 
enthousiasme was er volop. Van jeugd tot senioren waren ze fanatiek. 
Iedereen heeft een erg leuke avond gehad inclusief de organisatie!

jantje beton

Spelen is belangrijk, en daarom zeggen wij: stop nooit met spelen. Kinderen moeten bewegen 
voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals 
vrienden maken en omgaan met tegenslagen. 1 op de 5 kinderen speelt niet of slechts een keer 
per week vrij buiten. Spelen houdt je vrolijk en open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen 
wat meer moeten spelen. Daarom faciliteert Jantje Beton al bijna vijftig jaar spelen; van het 
begeleiden van het aanleggen van speelplekken, tot voorlichting bij gemeente en ouders. Eén 
keer per jaar organiseert Jantje Beton een grote collecte. De helft van de opbrengsten besteedt 
Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere helft is voor de clubkas van de 
deelnemers. 

Die opbrengst is heel erg welkom. In Langerak/Nieuwpoort haalden vrijwilligers van Triade  
1000,95 euro op.  De helft daarvan is voor de jeugdcommissie van Triade.
Iedereen die gecollecteerd en gedoneerd heeft: super dankjewel!
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HOOFDSPONSOR Korfbalvereniging Triade 
voor alle info: 

www.kvtriade.nl 

Adressen: 
secretariaat

Van Goyehof 3 
2967 XG Langerak 

Sporthal Poortzicht  
Veld Triade 
Waterlinie 3

2965CC Nieuwpoort 
Sporthal De Reiger

De Boomgaart 3
2964 AV Groot-Ammers

Vergeet niet Triade op Facebook en Instagram te volgen! 

Volg onze pagina @kvtriade voor evenementen, nieuwtjes en 
veel leuke foto’s!

activiteiten agenda

Donderdag 30 mei - Schutterstoernooi

Wie zijn de beste schutters van 2019? Laat donderdag 30 mei jullie korfbaltalent zien op het 
jaarlijkse schutterstoernooi!

Aanmelden of meer informatie in te vinden in de kantine.

Zaterdag 22 juni - Promo Computers mixtoernooi

Schrijf je team nu in via mixtoernooi@kvtriade.nl


