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Welkom bij Dunas! 
Je bent misschien net lid geworden, of je kind is lid geworden. Misschien ben je net 
aan het kennismaken met de sport.... We hebben voor nieuwe leden en hun ouders 
alle informatie over sportvereniging Dunas op een rij gezet. Interessant en nuttig voor 
nieuwe en ook bestaande leden! We wensen je alvast veel plezier met korfbal en hopen 
dat je geniet en meewerkt aan de gezelligheid van onze vereniging!

Wanneer je na het lezen van dit boekje nog vragen hebt of je wilt graag bij iets helpen, 
laat het dan gerust weten aan de secretaris via secretaris@dunas-korfbal.nl.
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Over Dunas
Nieuwe club met rijke historie
Dunas is een Haagse korfbalvereniging aan het Stokroosveld. We zijn een echte 
familievereniging met 16 jeugdteams en 6 seniorenteams. In 2020 zijn we ontstaan uit 
de fusie van twee verenigingen met flink wat korfbalhistorie: Futura en Dubbel Zes. Door 
samen verder te gaan is een sterke korfbalvereniging ontstaan met voldoende leden 
om onze ambities waar te maken. Dit alles op een mooie plek tussen veel groen waar al 
decennialang korfbal wordt gespeeld, het Stokroosveld.

Met veel plezier ambitieus!
Leden die vooral plezier zoeken in hun sportbeleving zijn helemaal op hun plek bij 
Dunas. We hebben daarnaast ook ambitie om op hoog niveau korfbal te spelen. Bij ons 
bestaat wedstrijdsport dus naast breedtesport, beiden met een eigen benadering. Waar 
jeugdleden ambitieus zijn, veel inzet tonen en talent hebben, worden zij aangemoedigd 
en gefaciliteerd de route naar wedstrijdsport te kiezen. Dat zal niet voor alle leden 
gelden en dat hoeft ook zeker niet. Alles is erop gericht iedere speler de mogelijkheid 
te bieden zich maximaal te ontwikkelen en plezier te hebben, of dat nu in wedstrijd- of 
breedtesport is.

De ervaring leert dat goede en steeds betere sportprestaties bijdragen aan plezier in het 
eigen spel en betrokkenheid bij de vereniging. Samen een kampioenschap vieren of de 
promotie naar een hogere klasse is enorm motiverend. Om een aantal selectieteams te 
hebben is het streven voor de toekomst om op elk niveau (F, E, D, C, B, A) 3 à 4 teams 
te hebben. We hebben hierbij een groeipad voor ogen: in 2025 willen we die omvang 
hebben, bij elkaar opgeteld zo’n 350 leden.

Gezellig en sociaal
Presteren op niveau gaat bij ons hand in hand met gezelligheid en plezier. Juist deze 
balans vraagt grote betrokkenheid en dat kenmerkt onze vereniging bij uitstek. We 
doen het samen. We investeren zowel in sportieve prestaties als een rijk en betrokken 
verenigingsleven, zodat leden en gasten zich thuis en welkom voelen.

We steken veel tijd in het bouwen van een brede groep vrijwilligers. Daar kunnen we 
niet zonder. Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij een steentje bijdraagt. Dat geldt 
ook voor ouders van de jongste leden, zoals meedraaien in het doen van bardiensten 
en het schoonmaken van de kantine en de kleedkamers. Daarbij zorgen we ervoor dat 
iedere vrijwilliger dingen kan doen die hij of zijn leuk vindt of goed kan. De contributie 
houden we laag, zodat onze sport toegankelijk is voor elke portemonnee. We worden 
gesteund door de gemeente, een aantal sponsoren, oud-leden en ‘vrienden’ van onze 
vereniging. Leden of ouders van leden dragen soms iets extra’s bij. Dat hoeft niet maar 
is zeer gewaardeerd!
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We beschikken over een gezellig en mooi uitgerust clubhuis dat grenst aan onze (kunst-) 
grasvelden. We hebben een gezellige bar, voldoende zitplaatsen en een spelletjes- en 
leeshoek voor de jeugd. Er zijn regelmatig activiteiten en festiviteiten voor en soms ook 
door alle leeftijden.
 
Gezondheid krijgt bij ons extra aandacht. We zijn heel bewust een niet-roken vereniging, 
streven naar een gezond aanbod in onze kantine en we organiseren wekelijks een 
Kombifit training voor volwassenen. Daarmee binden we bij voorkeur ook de ouders van 
jeugdleden en omwonenden aan onze vereniging.

Maatschappelijk betrokken
Onze vereniging heeft z’n thuisbasis in een van de groenste buurten van Den Haag. 
Je kunt gerust zeggen dat we een van de mooiste korfbalaccommodaties in de 
stad hebben! We zitten daar tussen de jonge gezinnen, ouderen, zorginstellingen, 
ondernemers en scholen. In onze kantine zit door de week een naschoolse opvang. 
Vanuit onze maatschappelijke functie realiseren we samen met scholen, bedrijven 
en bewoners graag nog meer sport, spel en ontmoeting in de wijk. Dat verstevigt ons 
bestaan, onze plek in de buurt en biedt onze sport- en korfbalvereniging een mooie en 
blijvende toekomst in de korfbalstad Den Haag!
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Organisatie
Bestuur
Het bestuur van Dunas bestaat uit 5 leden: voorzitter Bart Klijn, secretaris Shirley 
Uitte de Willige, penningmeester Steven de Leijster en algemene bestuursleden Siro 
Otten (korfbalzaken) en Robert Lintjes (algemene zaken). Het secretariaat houdt de 
ledenadministratie bij via Sportlink en wordt hierbij ondersteund door Elleke Heine. 
Het bestuur vergadert regelmatig en bij deze vergaderingen sluiten vaak leden van 
commissies en projecten aan.
Heb je vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties, spreek een van ons aan of stuur een 
e-mail: bestuur@dunas-korfbal.nl.

Commissies
Dunas kent een aantal commissies. Daarin zitten leden, ouders van leden of betrokkenen 
bij Dunas. Zij komen regelmatig bij elkaar, voeren praktische werkzaamheden uit en 
stemmen wanneer nodig af met het bestuur en de leden. De volgende commissies zijn 
actief: 

 Activiteitencommissie

 Communicatie en PR commissie

 Jeugd en Technische Commissie (JTC)

 Kampcommissie

 Kantinecommissie

Projecten
Dunas heeft soms tijdelijke projecten, bijvoorbeeld gericht op de verdere verdere 
ontwikkeling van de nog jonge vereniging. Daar werken leden, ouders van leden of 
betrokkenen aan mee. Zij komen regelmatig bij elkaar en stemmen wanneer nodig af 
met het bestuur en de leden. Wil je meer informatie over één van deze projectgroepen 
neem dan contact op via: bestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl.

 Materiaalcommissie

 Sponsorcommissie

 Vrijwilligerscommissie

 Wervingscommissie

 Tenue en kledingcommissie
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Project Buurthuis van de toekomst
Het project Buurthuis van de Toekomst richt zich op de verdere ontwikkeling van Dunas, 
als brede sportvereniging met een betekenisvolle functie in de buurt. De activiteiten en 
bemensing van dit project is nog in ontwikkeling. 

Project Lerende Vereniging
De activiteiten en bemensing van dit project is nog in ontwikkeling. 

Project Leefstijl en Gezondheid
De activiteiten en bemensing van dit project is nog in ontwikkeling. 

Project Sterk Verenigingleven
De activiteiten en bemensing van dit project is nog in ontwikkeling. 

Veilig Sportklimaat
Bij Dunas trainen en spelen (jeugd-)leden in een prettig en veilig sportklimaat. Daar zien 
we met veel aandacht op toe. We hebben maatregelen van het KNKV en NOC*NSF voor 
een veilig sportklimaat geïmplementeerd. Deze maatregelen bestaan uit:

 Verplichtstelling van een Verklaring Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers die in direct 
contact met minderjarigen staan;

 Het opstellen van gedrags- en omgangsregels voor zowel spelers als coaches/
andere vrijwilligers;

 Het aanstellen van meerdere vertrouwenscontactpersonen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Bij Dunas hebben wij twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. De Vertrouwens-
contactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen 
die te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie of 
seksuele intimidatie en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor 
iedereen die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag of die over een 
concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is er voor sporters, ouders 
van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

Op onze website staat nog meer informatie over de omgangsvormen en de rol van de 
Vertrouwenscontactpersonen. Je kunt terecht bij:

 Amande Moesman
 T  06-372 792 81  (bij voorkeur tussen 18.00 en 20.00 uur)

 Petra van den Nieuwenhoff
 T  06-229 284 17  (bij voorkeur tussen 18.00 en 20.00 uur)
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Lid worden van Dunas
Als je 3 jaar bent kun je al komen korfballen bij Dunas. Vanaf 6 jaar doe je dan mee in 
de competitie en speel je wekelijks een wedstrijd. Verderop in dit boekje lees je meer 
over de teams van Dunas: de Kangoeroe Klup voor de allerkleinsten, de jeugdteams, de 
seniorenteams en de mogelijkheden voor ouders en recreanten.

Kennismaken en lid worden
Als het je leuk lijkt om bij Dunas te komen korfballen, mag je gerust een tijdje gratis mee 
trainen om te kijken of je het leuk vindt. Als je vervolgens lid wilt worden, meld je je aan 
via het aanmeldingsformulier dat je op onze website vindt. 
Heb je vragen over lid worden, dan kun je een mail sturen aan onze Jeugd Technische 
Commissie: jtc@dunas-korfbal.nl. 

Lidmaatschap en contributie
Voor 2020 – 2021 geldt de volgende contributie. Deze wordt bij voorkeur in 2 termijnen 
per automatische incasso betaald. Bij automatische incasso wordt een korting van  
€ 10,00 verleend.

Contributie per jaar 2020-2021 Zonder korting Met korting

Senior > 18 jaar € 308,00 € 298,00

Junior 16  t/m 18 jaar € 251,00 € 241,00

Aspirant 12 t/m 15 jaar € 188,00 € 178,00

Pupil 6 t/m 11 jaar € 157,00 € 147,00

Kangoeroe Jonger dan 6 jaar € 57,00 € 47,00

Niet-spelend lid € 73,00 € 63,00

Senior alleen zaal > 18 jaar € 188,00 € 178,00

Senior alleen veld > 18 jaar € 141,00 € 131,00

Trainingslid n.t.b. n.t.b.

Donateur € 50,00 € 50,00

Houders van de Ooievaarspas kunnen 50% tot wel 100% korting krijgen op de contributie. 
Neem hiervoor contact op met het bestuur via secretaris secretaris@dunas-korfbal.nl.

Het lidmaatschap (verenigingsjaar) loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt jaarlijks 
automatisch verlengd. Wil je stoppen met korfballen, zeg dan uiterlijk voor 1 mei op. 
Het lidmaatschap van de Kangoeroe Klup is halfjaarlijks (per 1 mei of 30 november) 
opzegbaar door een mail te sturen naar secretaris@dunas-korfbal.nl.
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Teams, trainingen en wedstrijden
Kangoeroe Klup 3 - 6 jaar
Speciaal voor kinderen in de leeftijd 3 - 6 jaar heeft Dunas de 
Kangoeroe Klup. Spelenderwijs maken zij kennis met korfbal 
door middel van leuke en leerzame spelvormen die speciaal voor 
deze leeftijd zijn ontwikkeld. Plezier maken staat centraal! We 
trainen 1x per week op zaterdagochtend van 10.00 - 11.00 uur. 
Naast trainen doen de Kangoeroes regelmatig leuke dingen, zoals 
carnaval, spelletjesdag, pietentraining, etc. Als kinderen eraan 
toe zijn om wedstrijdjes te gaan korfballen, kunnen zij geleidelijk 
overstappen naar het “echte” korfballen in een F-team.

Jeugd 6 - 18 jaar
De jeugdteams zijn onderverdeeld in leeftijdscategorieën: 

 F  (6 - 7 jaar)
 E  (8 - 9 jaar)
 D  (10 - 11 jaar) 
 C  (12 - 13 jaar)
 B  (14 - 15 jaar) 
 A  (16 -  18 jaar)

Bij Dunas spelen alle jeugdteams hun wedstrijden op zaterdag. Zij trainen 2x per week, 
met uitzondering van de F-teams.
 
Teamindeling bij de jeugd 
De JTC (Jeugd Technische Commissie) maakt in overleg met de coaches van de teams 
de teamindeling van de jeugd. Je leeftijd is hierbij belangrijk; als je te oud bent, mag je in 
sommige teams niet meer meedoen.
Natuurlijk houdt de JTC zoveel mogelijk rekening met jouw vriendjes en vriendinnetjes, 
maar helaas kunnen niet alle wensen op dat terrein vervuld worden. Zeker in de teams 
die op hoog niveau korfballen, wordt bij de indeling ook gekeken naar hoe goed je kunt 
korfballen. Onze ervaring is echter dat het in het ‘nieuwe’ team na een paar keer trainen 
ook gezellig blijkt te zijn. Bovendien kom je je vrienden weer tegen tijdens of na de 
training, op feestavonden en bij het invallen in een ander team.

Senioren 19 - 99 jaar
Vanaf 19 jaar ben je senior. In welk team je speelt hangt af van je kwaliteiten, mogelijkheden 
en wensen. De selectie van Dunas - het 1e en 2e - traint 2x per week, de overige teams 
1x. Bij de senioren kent Dunas teams die op zaterdag of op zondag hun wedstrijd spelen. 
Afhankelijk van de wensen van het team en de wensen en mogelijkheden van de club 
wordt besloten op welke dag een team speelt.
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Teamindeling bij de senioren 
De JTC is ook verantwoordelijk voor de teamindeling van de senioren. De JTC probeert 
de spelers zo goed mogelijk in te delen naar sterkte, leeftijd en wensen. 

Recreanten en ouders
Dunas heeft al een aantal jaren een aantal enthousiaste recreanten en ouders 
die gezamenlijk trainen en soms een toernooitje spelen. Dit om fit te blijven en 
natuurlijk voor de gezelligheid. Iedereen die ook eens wil proberen om een balletje te 
gooien is van harte welkom. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met 
recreanten@dunas-korfbal.nl.

Spelregels en competitie
Spelregels
Alle spelregels zijn te lezen via de site van de KNKV: www.knkv.nl/spelregels
Daar vind je het meest up-to-date bestand. Per seizoen kunnen de regels namelijk 
veranderen. Op de volgende pagina vind je een schema met daarin de belangrijkste 
verschillen per categorie.

Veld- en zaalcompetitie 
Bij de meeste jeugd en lagere seniorenteams zijn er drie aparte competitie-periodes: 
van augustus tot november, van november tot april, van april tot juli. Je kunt dus drie 
keer per jaar kampioen worden! Van augustus tot november en vanaf april spelen we 
buiten op onze eigen (kunst-) grasvelden. Van november tot maart gaan we verder in 
de sporthal. 

Spelen in de zaal 
Als we spelen in de zaal, trainen we uiteraard ook in de zaal. De trainingen vinden plaats 
in diverse sporthallen en gymzalen, waaronder Zuidhaghe, sporthal Ockenburgh, de 
gymzaal in de Zonnebloemstraat, sporthal Houtrust , etc. De locaties waar de trainingen 
plaatsvinden staan op de website. Alle thuiswedstrijden op zaterdag worden gespeeld in 
onze ‘thuishal’: Sporthal Zuidhaghe, op zondag is dat sporthal Houtrust.

Sporthal Zuidhaghe
Beresteinlaan 625h 
2542 JR Den Haag  

T 070 - 367 77 09 

Sporthal Houtrust
Laan van Poot 22
2566 EC Den Haag

T 070 - 365 55 31



11

C
at

eg
or

ie
 

M
ax

. l
ee

ft
ijd

Ve
ld

 a
fm

et
in

ge
n*

 
D

uu
r w

ed
st

rij
d

W
is

se
le

n
B

al
H

oo
gt

e 
ko

rf
Za

al
Ve

ld

S
en

io
re

n 
> 

18
 ja

ar
 

4
0

 x
 2

0
 m

2 
x 

30
 m

in
2 

x 
30

 m
in

O
m

 d
e 

2 
do

el
pu

nt
en

nr
.5

3,
5 

m
tr

 

A
-j

eu
gd

 
16

, 1
7,

 1
8

 ja
ar

 
4

0
 x

 2
0

 m
2 

x 
30

 m
in

 
2 

x 
30

 m
in

O
m

 d
e 

2 
do

el
pu

nt
en

 
nr

. 5
 

3,
5 

m
tr

 

B
-j

eu
gd

 
14

 e
n 

15
 ja

ar
 

4
0

 x
 2

0
 m

2 
x 

25
 m

in
2 

x 
30

 m
in

O
m

 d
e 

2 
do

el
pu

nt
en

 
nr

. 5
 

3,
5 

m
tr

 

C
-j

eu
gd

 
12

 e
n 

13
 ja

ar
 

4
0

 x
 2

0
 m

2 
x 

25
 m

in
2 

x 
25

 m
in

O
m

 d
e 

2 
do

el
pu

nt
en

 
nr

. 5
 

3,
5 

m
tr

 

D
-j

eu
gd

 
10

 e
n 

11
 ja

ar
 

4
0

 x
 2

0
 m

 
2 

x 
25

 m
in

2 
x 

25
 m

in
O

m
 d

e 
12

,5
 m

in
ut

en
 

nr
. 5

 
3 

m
tr

 

E-
je

ug
d

8
 e

n 
9

 ja
ar

 
24

 x
 1

2 
m

4
 x

 1
0

 m
in

4
 x

 1
0

 m
in

n.
v.

t 
nr

. 4
 

3 
m

tr
 

F-
je

ug
d 

6
 e

n 
7 

ja
ar

 
24

 x
 1

2 
m

4
 x

 1
0

 m
in

4
 x

 1
0

 m
in

n.
v.

t. 
nr

. 3
 

2,
5 

m
tr

 

Ka
ng

oe
ro

es
3 

t/
m

 6
 ja

ar
Ka

ng
oe

ro
es

 s
pe

le
n 

no
g 

ge
en

 e
ch

te
 w

ed
st

rij
de

n

Ka
ng

oe
ro

es
 

ge
br

ui
ke

n 
ve

rs
ch

ill
en

de
 m

at
en

 
kl

ei
ne

 b
al

le
n 

en
 la

ge
 

ko
rv

en



12



13

Praktische zaken
Ouders welkom!
Het sociale gebeuren op onze vereniging is niet alleen erg leuk en gezellig, maar ook 
leerzaam voor de kinderen. Wij vinden het prettig als ouders daaraan bijdragen en zelf 
met ons het goede voorbeeld geven. Dit geldt voor het op tijd komen/ brengen en halen 
bij trainingen en wedstrijden. We rekenen er ook op dat je aan de zijlijn een voorbeeld 
bent voor je kind en onze club, en dat je bijvoorbeeld de scheidsrechter en tegenstander 
met respect behandelt. 

Teamouder
Alle jeugdteams hebben een teamouder. Deze vader of moeder van een van de teamleden 
springt bij op verschillende terreinen. Informeert namens ouders bij de coach over zaken 
die spelen, organiseert de inzet van ouders bij klusjes zoals het schoonmaken van de 
kantine en de bardienst. Iedereen kan teamouder worden, het is fijn als ouders op deze 
manier met elkaar het team en de coaches ondersteunen.

WhatsApp groep 
Tegenwoordig hebben ouders en coaches gemakkelijk contact met elkaar via een 
WhatsApp groep. De wat oudere jeugdteams hebben vaak ook een Whatsapp groep 
met elkaar; coaches en spelers. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hoe zij via 
Whatsapp allerlei zaken met elkaar afspreken. Dat kan gaan over wie er moet rijden, 
veranderingen in train- of speelschema’s, het regelen van een feestelijke moment 
bij een kampioenschap, etc. Afmelden voor wedstrijden kan niet via de app-groep, 
omdat dit de coaches onnodig belast met zaken die ze niet regelen. Dit gaat via het 
wedstrijdsecretariaat. Hieronder lees je hoe je je wel afmeldt.

Aanwezigheid en afmelden 
Korfbal is een teamsport, dus we verwachten dat je er altijd bent als het lukt. Natuurlijk 
kan het voorkomen dat je een keer niet kan. Geef dat dan zo vroeg mogelijk door zodat 
er invallers geregeld kunnen worden om het team compleet te maken.
Voor trainingen meld je je af bij je coach, voor wedstrijden bij het wedstrijd- secretariaat 
Contactgegevens van dit secretariaat wisselen per jaar, ze staan vermeld in het 
wedstrijdprogramma op de website.

Op tijd aanwezig zijn 
Kom op tijd voor een training. Dit is meestal een kwartier voordat je training start. Samen 
met je team zet je de palen op en loop je warm. Zo kan de coach op tijd starten met 
de training. Op de website vind je altijd de begintijden van de wedstrijden en de tijden 
waarop je aanwezig moet zijn. Dat is meestal een half uur tot een uur van te voren, 
afhankelijk van het team waarin je speelt. Kom op tijd, dan kun je je rustig omkleden en 
nog even warm lopen, de wedstrijd voorbespreken en inspelen met je team!
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Vervoer naar uitwedstrijden
Bij uitwedstrijden van senioren wordt onderling geregeld wie er rijdt. Bij de jeugd wordt 
aan het begin van het seizoen een vervoersschema opgesteld. Dit is op de website te 
vinden. Ook staat er bij de opstellingen wie er moet rijden. 
Verzamelen gebeurt bij de ingang van de vereniging, in de Zonnebloemstraat. Kun je een 
keer niet rijden, regel dan binnen het team een ouder die het over kan nemen. Geef de 
wijzigingen wel even door aan de coach, zodat deze weet welke ouders rijden.

Routebeschrijvingen 
De routebeschrijvingen naar de uitwedstrijden zijn te vinden in de KNKV app. Eventueel 
kun je de routes ook altijd op internet vinden via de website van de korfbalbond:  
www.knkv.nl > Menukeuze Clubs & Regio’s. Op de deze pagina staan vrijwel alle clubs 
waar Dunas tegen kan spelen. Of zoek het adres even op via de site van de tegenpartij.

Afgelaste wedstrijden en trainingen
Bij slecht weer tijdens de veldcompetitie beslist de scheidsrechter of de wedstrijd 
doorgaat. Voor een beetje regen zijn we niet bang! Kom dus gewoon naar de kantine. 
Als een wedstrijd afgelast wordt, hoor je dat van de coach of de aanvoerder. Als je van 
buiten Den Haag komt, kun je even naar de kantine bellen (070 - 213 06 39).
Trainingen gaan altijd door, tenzij het onweert. De JTC beslist hierover een uur voor de 
trainingen beginnen, dit wordt dan via de coaches gecommuniceerd.

Drinken in de rust 
Op het veld wordt bij de oudere teams in de rust thee geschonken. De jongere teams 
krijgen ranja. In de sporthal lukt dat niet, dus dan moet je zelf voor je drinken zorgen. Op 
het veld is de rust 5 tot 15 minuten, in de zaal 5 minuten.

Toernooien 
Soms spelen we een toernooi met meerdere wedstrijden. Dat is altijd een hele leuke dag! 
Informatie hierover krijg je via de nieuwsbrief of via de website. 

Scheidsrechters
Scheidsrechters zijn vrijwilligers die er voor zorgen dat de wedstrijden eerlijk gespeeld 
kunnen worden. Bij Dunas houden we ons fatsoen, ook als we vinden dat de 
scheidsrechter een fout maakt. Dat kan immers iedereen gebeuren, ook als speler kun 
je fouten maken.
Van leden die in de junioren of senioren spelen wordt verwacht dat zij af en toe een 
wedstrijd fluiten. Maar ook ouders die dat leuk vinden, mogen zich melden als ze 
willen fluiten. Via Dunas kun je ook een opleiding volgen tot jeugdwedstrijdleider of 
scheidsrechter. Informeer naar de mogelijkheden via JTC@Dunas-korfbal.nl.
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Zaalcommissaris
Gedurende de zaalperiode doen we regelmatig een beroep op leden en ouders van 
leden om zaalcommissaris te zijn bij een wedstrijd. Dit houdt o.a. in dat je let op dat de 
wedstrijd op tijd begint, de scheidsrechter aanwezig is, het scoreboard bijhoudt, etc. 
Op de website kun je lezen wat dit allemaal precies inhoudt en wanneer je aan de beurt 
bent.

Materiaal
Veel te vaak raken we ballen kwijt omdat er onzorgvuldig mee om wordt gesprongen. Als 
je eens met een bal en een korf wil spelen, is dat natuurlijk prima. Maar bij spelen hoort 
ook opruimen. En als een bal in de bosjes of de sloot rolt, haal ‘m er dan uit of meldt het 
even. 

Privacy & policy
Sportvereniging Dunas hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens 
van onze leden. Daartoe hebben we een verklaring opgesteld waarin je kunt lezen hoe 
we deze gegevens bewaren, beveiligen en hoe we ze gebruiken. Deze verklaring is te 
vinden op onze website.

Dunas nieuwsbrief
Wekelijks krijg je de nieuwsbrief van Dunas in je mail. Daarin staat het nieuws van 
afgelopen week en vind je informative over de aankomende wedstrijden. Regelmatig 
verschijnen er ook wedstrijdverslagen van de teams op de site. Vaak geschreven door 
de ouders en coaches.
Heb je een vraag of suggesties voor de redactie of wil je een artikel aanleveren, stuur 
dan een mail naar redactie@dunas-korfbal.nl

Social media
Via Instagram en Facebook worden er regelmatig nieuwsberichten en leuke foto’s 
gedeeld ter promotie van de vereniging. Daarnaast hebben we op Facebook een 
besloten groep voor leden en de ouders/ verzorgers van leden. Hierin delen we foto’s 
van wedstrijden en activiteiten, maar ook ouders kunnen zo zelf foto’s plaatsen. 
Je krijgt alleen toegang tot de groep als je het lidnummer en het team van jezelf of 
kind(eren) vermeldt. En wanneer je geen lid meer bent, wordt je uit de groep verwijderd.
Twitter wordt voornamelijk zakelijk ingezet.

 @dunaskorfbal

Het Dunaskamp heeft zijn eigen kanalen. Hierop worden bijvoorbeeld de voorbereidingen, 
het voorstellen van de leiders gedeeld en gedurende kamp worden er regelmatig updates 
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met wat foto’s geplaatst. Deze pagina’s zijn niet openbaar. Toestemming kun je vragen 
door ons te volgen.

 @dunaskamp

KNKV app
Met de app “Wedstrijdzaken” van de KNKV blijf je goed op de hoogte van alle wedstijden 
en standen van het team. Door je in de app aan te melden met het emailadres waarmee 
je ook bij Dunas bekend bent, word je direct aangemeld als lid en kun je de wedstrijden 
en activiteiten van de vereniging volgen. Je kunt er ook bepaalde instellingen invoeren 
en wijzigen, bijvoorbeeld over het toestaan van het publiceren van foto’s van je kind. 
Dunas gebruikt de app in de toekomst wellicht ook voor het organiseren van bar- en 
schoonmaakdiensten. Als je in de app instelt dat je push berichten toestaat, kunnen 
we je gemakkelijk daarover informeren. Stel dan ook in, dat je mededelingen via push 
berichten toestaat. 

Als coach en/of aanvoerder van een team gebruik je de app als wedstrijdformulier. Hierin 
vul je de opstelling en wissels per wedstrijd in. Wanneer je een wedstrijd moet fluiten voor 
Dunas maak je ook gebruik van de app. Hierin word je als scheidsrechter aangewezen 
zodat je de ingevoerde opstellingen en wissels van beide teams kunt goedkeuren en de 
uitslag kunt invoeren. Zorg er dus voor de je de app op je telefoon hebt staan.

De app is beschikbaar voor Apple en Android. Meer informatie over de app vind je op de 
website van Sportlink, de organisatie die sportclubs hierin ondersteunt.
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Tenue en schoenen
Tenue
Het wedstrijdtenue van Dunas bestaat uit een turquoise shirt, een zwart rokje/broekje 
en zwarte sportsokken. Onze selectie draagt daarnaast een bijpassend trainingspak 
dat ook door de jeugd zelf aangeschaft kan worden. Het shirt is een uniek ontwerp in 
eigentijdse kleuren die Dunas een professionele en heel herkenbare uitstraling geven. 
Op het wedstrijdshirt staat het logo van onze hoofdsponsor Rots Professionals in HR. 
Het wedstrijdshirt ontvang je zodra je bent aangemeld als lid (de kledingcommissie 
neemt dan contact met je op). Dit shirt is in bruikleen en blijft eigendom van Dunas. Stop 
je met korfballen, dan lever je het shirt weer in. Wordt het shirt te klein, dan kun je dit 
ruilen voor een grotere maat. Stuur hiervoor een mail naar tenue@dunas-korfbal.nl of 
benader de kledingcommissie. 
Het Dunas rokje/broekje schaf je zelf aan via onze webshop. Je bent verplicht dit aan 
te schaffen als je lid wordt. Zwarte sportsokken zijn verplicht en zijn dus ook onderdeel 
van het tenue. Dit mogen de Dunas sportsokken zijn (te vinden in de webshop) of van 
een ander merk. 

 

Webshop
Voor al onze kleding en accessoires werken we samen met Blue Sports and Workwear. 
Bij hen hebben we onze eigen webshop waar je van alles kunt bestellen, zoals het rokje/
broekje, trainingspakken, inloopshirts, truien, etc. De webshop is te vinden via onze 
website of ga naar shop.bluesportenworkwear.nl/dunas.

Kledingcommissie 
Wanneer je je aanmeldt neemt de kledingcommissie contact met je op over je 
wedstrijdshirt. Mocht je toch nog vragen en/of opmerkingen hebben over het tenue of 
de webshop, dan kun je terecht bij tenue@dunas-korfbal.nl.

Schoenen 
Op het veld kun je het beste schoenen met noppen dragen of schoenen die geschikt zijn 
voor kunstgras. Tegenwoordig hebben bijna alle verenigingen kunstgras. 
In de zaal speel je op gymschoenen, maar let op; er zijn nog steeds zalen waar je met 
zwarte zolen niet mag spelen. Schoenen die je buiten aan hebt gehad, mag je sowieso 
niet in de sporthal aan doen. 
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Gezellige activiteiten
Kantine
In de kantine is het altijd gezellig. Vanuit de kantine of vanaf het terras kun je naar de 
korfbalwedstrijden kijken onder het genot van een kopje koffie of frisdrank. Ook na de 
trainingen is er de mogelijkheid om gezellig na te praten en wat te drinken. 

De kantinecommissie runt met hulp van andere vrijwilligers de kantine wanneer deze 
geopend is. De komende jaren wil Dunas het aanbod steeds gezonder maken. In onze 
kantine schenken we vanzelfsprekend geen alcohol aan jeugd onder de 18 jaar. Verder 
is er pas alcohol te koop nadat de jeugd klaar is met spelen, en op dagen dat er alleen 
senioren spelen vanaf 13:00 uur. We zijn een actieve niet-roken vereniging. Dat doen we 
dus ook niet in het zicht van onze spelers en publiek. Achter de kantine is een plek waar 
gerookt kan worden.  
In onze kantine hangt een AED apparaat en staat een goed gevulde EHBO-doos, beide 
bedoeld om snel hulp te kunnen verlenen als dat nodig is. 

Openingstijden
De kantine is geopend tijdens trainingsavonden en gedurende wedstrijddagen. 
Regelmatig organiseert de kantinecommissie etentjes, klaverjasavonden en andere 
activiteiten. Op de website kun je in de agenda zien welke activiteiten er in de kantine 
gepland zijn.

Eten uit eigen keuken 
Dunas beschikt over een goed uitgeruste keuken, waarin op zaterdag en zondag tosti’s 
en belegde broodjes gemaakt worden. Als we buiten trainen en spelen, is er elke vrijdag 
een maaltijd voor de leden. Hier kun je je voor aanmelden en ter plekke een bescheiden 
bijdrage voor betalen. Aanmelden kan per mail via vrijdagmaaltijd@dunas-korfbal.nl 
of via de lijst in de kantine. Traditioneel wordt het buitenseizoen afgesloten met een 
Indisch buffet en dat is echt een aanrader! Zalig eten en heel gezellig.

Activiteiten voor de jeugd 
Bij Dunas is niet alleen het korfballen erg gezellig; de activiteiten die we organiseren zijn 
minstens zo leuk! De Activiteitencommissie organiseert regelmatig leuke activiteiten 
voor zowel de kleintjes als de tieners. Zoals een slaapfeestje, survival, diverse disco’s, 
Wie is de Mol?, kerstdiner, ladies night, mannenavond, speurtochten, etc. Ook de Sint 
komt ieder jaar langs. Kortom, voor alle leeftijden is er wel wat te beleven.

Activiteiten voor de volwassenen
Voor volwassenen zijn er ook activiteiten. Er is jaarlijks een recreantentoernooi dat 
zowel sportief als gezellig is. En er zijn klaverjasavonden. Soms wordt er een feest 
georganiseerd. Je vindt alle informatie hierover in de Agenda op de website.
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Dunas jeugdkamp
In de eerste week van de zomervakantie (van zaterdag t/m zaterdag) van de basisschool 
vindt het jaarlijkse Dunaskamp plaats. Het kamp is voor alle jeugdleden van 6 jaar en 
ouder. Alle kinderen van de F-jes t/m de A-tjes kunnen mee. De Kampcommissie bereidt 
gedurende het gehele jaar alle spelletjes, tochten en het thema voor. Het kamp is een 
onvergetelijke week vol spanning en avontuur waar veel kinderen elk jaar weer naar 
uitkijken. Gedurende de week is er geen alcohol op het kampterrein te vinden, niet bij 
leiders, maar zeker ook niet bij (oudere) deelnemers. Het kamp is ook rookvrij. In aanloop 
naar het kamp worden ouders uitgebreid geïnformeerd.
Dunaskamp heeft zijn eigen social media kanalen (@dunaskamp) waarop de voor-
bereidingen en foto’s gedurende de kampweek worden gedeeld.
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Samen sterk!
Onze vereniging valt of staat met de inzet van onze leden en hun families. Op allerlei 
manieren dragen zij hun steentje bij. Door jeugdcoach te zijn, bardienst te draaien, 
schoon te maken, materiaal te onderhouden of door actief te zijn in het bestuur of 
een van de commissies. We kunnen daar niet zonder, alle mensen die een bestuurs- 
of commissiefunctie bekleden doen dat vrijwillig. Ook alle jeugdcoaches begeleiden de 
teams op vrijwillige basis. Daaromheen hebben we betrokken en actieve leden nodig. 
Daarin ondersteunt Dunas haar leden actief.

Hoe kan ik als ouder helpen?
Allereerst verwachten we dat je actief meedraait in het team van je kind. Dat betekent 
mogelijk een keer teamouder zijn, bar- en schoonmaakdiensten vervullen gedurende 
het seizoen. Je krijgt altijd hulp om hierin ingewerkt te raken. Tijdens het veldseizoen is 
iedere week een groepje ouders van een team aan de beurt om schoon te maken. Aan 
het begin van het seizoen wordt een schema hiervan op de website geplaatst.

Daarnaast zijn er altijd mensen nodig voor onze commissies en/of bij bijzondere 
activiteiten zoals een toernooi of het opzetten van een ‘gezonde kantine’. Dit 
vrijwilligersbeleid is nog in ontwikkeling in 2020-2021. Je blijft daarvan op de hoogte  
via onze nieuwsbrief en de website. Heb je een vraag of idee hierover, mail dan 
bestuur@dunas-korfbal.nl

Steun van sponsors
We willen de contributie voor onze leden laag houden zodat Dunas voor iedereen 
toegankelijk is. Naast subsidie van de gemeente en de contributie van de leden 
hebben we inkomsten uit de kantine-verkoop en natuurlijk van onze sponsoren. Rots 
Professionals in HR is bij oprichting van onze vereniging hoofdsponsor geworden. Alle 
teams dragen de naam van de hoofdsponsor op het tenue. 
Daarnaast hebben we een aantal sponsoren die zichtbaar zijn met een bord langs de lijn 
en op de website.  Heb je ideeën over sponsoring of wil je hier meer over weten? Mail dan 
met bestuur@dunas-korfbal.nl. 
Dunas ontwikkelt haar sponsorbeleid verder in 2020-2021. Heb je ideeën of wil je Dunas 
steunen, dan horen we graag van je via bestuur@dunas-korfbal.nl
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www.rotsvanleeuwen.nl

Verbinden door de verschillen
Rots van Leeuwen bv - kortweg Rots - is een HR advies bureau en verbindt zich 
voor de komende jaren aan sport door middel van het hoofdsponsorschap bij 
Dunas. Daarmee spreken we ook de emotie aan die bij sporten hoort. De emotie 
van samen. Samen plezier maken, samen leren en samen presteren.

In ons werk merken we dagelijks hoe mensen van elkaar verschillen. We zien ook 
dat verschillende mensen in een team elkaar aanvullen en juist versterken. Waar op 
het eerste oog geen verbinding lijkt te zijn, is die er vaak wel als je langer kijkt. Of 
wanneer je gewoon de uitdaging aangaat er samen iets van te maken. 

Juist deze onderlinge verschillen maken de verbinding sterker. Door te verbinden 
dwars door alle verschillen heen ontstaat er kracht. De kracht van 1+1=3. Een 
kracht die je in het veld goed kunt gebruiken om samen te presteren.

De verbinding met Dunas als vereniging maakt het voor ons, als hoofdsponsor, 
mogelijk om trots te zijn op het werk dat gebeurt binnen de club, waar leden 
welkom zijn in een veilige omgeving, waar teamspirit, FairPlay en meedoen 
belangrijker zijn dan winnen. 

Bij Rots geloven we sterk in ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Dus 
onze verbinding met Dunas geeft ook ruimte om de maatschappelijke rol van de 
vereniging meer zichtbaar te maken. Dankzij sportverenigingen vinden mensen 
elkaar, daar draagt Rots graag een steentje aan bij. 

Rots is bereikbaar via www.rotsvanleeuwen.nl, info@rotsvanleeuwen.nl en op 
085-130 48 78.

- Advertorial - 

p r o f e s s i o n a l s  i n  H R
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Emailadressen:

Algemeen info@dunas-korfbal.nl

Bestuur bestuur@dunas-korfbal.nl

Voorzitter Bart Klijn voorzitter@dunas-korfbal.nl

Secretaris Shirley Uitte de Willige secretaris@dunas-korfbal.nl

Algemeen bestuurslid Siro Otten bestuur.korfbalzaken@dunas-korfbal.nl

Algemeen bestuurslid Robert Lintjes bestuur.algemenezaken@dunas-korfbal.nl

Penningmeester Steven de Leijster penningmeester@dunas-korfbal.nl

Ledenadministratie ledenadministratie@dunas-korfbal.nl

Jeugd Technische Commissie jtc@dunas-korfbal.nl

Wedstrijdsecretariaat wedstrijdsecretaris@dunas-korfbal.nl

Communicatie en PR communicatiepr@dunas-korfbal.nl

Sponsorcommissie sponsoring@dunas-korfbal.nl

Wervingscommissie werving@dunas-korfbal.nl

Social media social@dunas-korfbal.nl

Redactie redactie@dunas-korfbal.nl

Kantinecommissie kantine@dunas-korfbal.nl

Materiaalcommissie materiaal@dunas-korfbal.nl

Activiteitencommissie activiteiten@dunas-korfbal.nl

Kampcommissie kamp@dunas-korfbal.nl

Recreanten recreanten@dunas-korfbal.nl

Klaverjas klaverjas@dunas-korfbal.nl

Veld- en postadres
Stokroosveld 
Zonnebloemstraat 159C
2565 RT Den Haag

T 070 - 213 06 39 

Social media

 www.dunas-korfbal.nl

 @dunaskorfbal

 @dunaskamp

Contact



Wat fijn dat je lid bent of wordt van Dunas! Jij en je 
familie zijn van harte welkom voor sport en plezier. 
Samen zorgen we er voor dat Dunas een gezellige, 
gezonde en vitale vereniging blijft!


