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Bestuur en commissies
Bestuur bestuur@rosolo.nl
Voorzitter
Yvonne Verspaandonk
voorzitter@rosolo.nl

Penningmeester
Lidy Blauwhoff
penningmeester@rosolo.nl

Secretaresse
(Vacature)

bestuurslid
Rik Antonis

bestuurslid
Patrick van Veldhoven

bestuurslid
Marie-Nell van Woudenberg

bestuurslid
(Vacature)
e-mail
website

info@rosolo.nl
www.rosolo.nl

Wedstrijdsecretariaat
Yvonne v.d. Goor – Panjoel en Sanne Lathouwers
Ledenadministratie
Yvonne v.d. Goor – Panjoel en Sanne Lathouwers
ledenadministratie@rosolo.nl
Technische Commissie Senioren (tc@rosolo.nl)
leden:
Diana Bogaars
Lian Huijbregts
Laura Gijbels- van Loon
Demi Goosens
Linda van Oort
Geertje Vosters

Contactpersoon bestuur: Marie-Nell van Woudenberg

Jeugd Technische Commissie (jtc@rosolo.nl)
leden:
Marin Antonis
Diede Michiels
Ilse Lemans
Sophie Mols
Janny van Oort
Janne Vosters
Ilse Heesters
Judith Floren

Contactpersoon bestuur: Marie-Nell van Woudenberg

Jeugd Activiteiten Commissie (jac@rosolo.nl)

Contactpersoon bestuur: Yvonne Verspaandonk
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leden:

Ine van de Biggelaar
Sandra Lavrijsen
Femke van de Wouw
Maartje Verwimp
Danny de Bresser

Senioren Activiteiten commissie (sac@rosolo.nl)
Leden:
Martine Michiels
Diede Michiels
Els Kox
Geertje Vosters
Janne Vosters
Sophie Mols

contactpersoon bestuur: Yvonne Verspaandonk

Pupil v.d. week
(vacature)
Scheidsrechterscommissie (scheidsrechters@rosolo.nl) Contactpersoon bestuur:
leden:
Jessica Castelijns
Patrick Jansen
Anja van Beek
Marcel Oerlemans

Rik Antonis

Sponsorcommissie (sponsorcommissie@rosolo.nl)
leden:
Hans Jansen
Truke Dirkx-Huijbregts
John Derks
Maaike Antonis
Barry Graat
Jan Kuijpers

Contactpersoon bestuur: Rik Antonis

Website en facebook (website@rosolo.nl)
Gust Bleijs
Yvonne v.d. Goor - Panjoel
Steffie Vosters
Eline Teurlings

Contactpersoon bestuur: Rik Antonis

Vutploeg

Contactpersoon bestuur: Patrick van Veldhoven

Ton van Herk
Jan Jansen
Frans Paridaans
Jan van Limpt
Jack Heesters

Materiaalploeg
Jan Kuijpers

Contactpersoon bestuur: Patrick van Veldhoven
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Scheidsrechters
Anja van Beek
Patrick Jansen
Marcel Oerlemans
Marin Antonis
Els Kokx

Clubgebouw, sportpark en sporthal
Clubgebouw ‘Ons Huukske’

0497-641950

Sportpark D’n Hoek
beheerder Rob Hermans
Sporthuis Reusel
Schutsboom 1
beheerder Janne Wenting

0497-644000
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Algemene informatie lidmaatschap
Nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie van de vereniging. Dit kan
digitaal via de website van Rosolo. Bij opgave dient één digitale pasfoto aangeleverd te
worden via ledenadministratie@rosolo.nl. Nieuwe leden betalen eenmalig een bedrag van
€15,- voor inschrijf- en administratiekosten. Dit bedrag wordt bij de eerste contributiebetaling
geïncasseerd. Bij tussentijds beëindiging van het lidmaatschap, het seizoen loopt van 1 juli t/m
30 juni, volgt geen restitutie.
Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap voor het komende seizoen, dient vóór 1 april te gebeuren.
Een mail naar ledenadministratie@rosolo.nl is voldoende.
Afmelden na deze datum is niet wenselijk, omdat het aantal teams voor het volgende seizoen
al ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen aangemeld worden bij de KNKV.
Bij een te late afmelding zal €50,00 in rekening worden gebracht.
Indien leden gedurende het seizoen besluiten te stoppen dient de contributie voor het hele
seizoen betaald te worden. Dit in verband met de jaarlijks af te dragen bondscontributie per
lid door de vereniging aan het KNKV en andere gemaakte kosten. Het seizoen loopt van 1 juli
t/m 30 juni.
Adres en/of e-mailwijzigingen
Adres en/of e-mailwijzigingen moeten doorgegeven worden bij de ledenadministratie.
Een e-mail naar ledenadministatie@rosolo.nl is voldoende.
Uniform
Alle teams van Rosolo spelen in een geel shirt, zwarte rok (dames/meisjes) of zwarte broek
(heren/jongens) en zwarte sokken. Leden schaffen zelf de rok/broek en sokken aan. Geen
enkelsokjes! De shirts worden verstrekt bij aanvang van het seizoen aan de coaches.
Eventuele gesponsorde trainingspakken en/of sporttassen mogen enkel bij trainingen en
wedstrijden gedragen worden en blijven eigendom van Rosolo. Alle gesponsorde kleding dient
aan het einde van ieder seizoen ingeleverd te worden. De datum hiervoor wordt tijdig
gecommuniceerd.
Materiaal
Indien materiaal niet in orde is, graag even doorgeven aan een van de bestuursleden of via
bestuur@rosolo.nl. De EHBO-koffer staat in kleedlokaal 6.
Verloren voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden opgeborgen, op het sportpark, in de kast van kleedlokaal 6.
Ook de gevonden voorwerpen uit de sporthal worden in maart meegenomen naar het
sportpark. Aan het eind van het seizoen worden de niet opgehaalde gevonden voorwerpen
meegegeven aan een kleding-inzamelingsactie.
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Contributie en reiskostenvergoeding
Contributie
Voor het seizoen 2022-2023 geldt het volgende contributieschema:
• Senioren 1-2-3
€200,00
• Senioren 4-5
€175,00
• Midweek
€154,00
• Recreanten
€144,00
• A1
€179,00
• A2
€154,00
• B1-C1
€158,50
• B2,C2, D-jeugd, E-jeugd t/m Welpen
€133,50
• Rustende leden
€ 22,50
• Rustende leden met spelrecht
€ 45,00
• Kangoeroes
€ 00,00
De contributie voor het seizoen 2022-2023 wordt op 2 momenten geïncasseerd. De eerste
contributiebetaling is in september/oktober 2022 Dit bedrag is de helft van bovenstaand
bedrag. De tweede contributiebetaling vindt plaats in maart 2023. Mocht bij aanvang van de
zaalcompetitie de eerste contributiebetaling niet voldaan zijn, volgt uitsluiting van deelname
aan de zaalcompetitie. Bij evt. tussentijds opzegging van het lidmaatschap dienen echter wel
beide contributiebetalingen voldaan te worden. Dit i.v.m. gemaakte kosten aan het KNKV, de
gemeente en de sporthal. Een korfbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
De contributie voor het eventueel 3de en 4de spelende lid uit één gezin wordt gehalveerd.
Leden die alleen trainen en dus geen wedstrijden spelen, betalen 50% van de contributie. Zij
zijn echter niet vrijgesteld van de verplichte vrijwilligerstaken.
Leden die langer dan 6 maanden geblesseerd zijn waardoor niet inzetbaar bij een wedstrijd of
zwanger zijn, kunnen op eigen verzoek restitutie krijgen van 50% van het halfjaarlijkse
contributiebedrag. Restitutie wordt in andere gevallen niet gedaan. Restitutieverzoeken
kunnen tot 1 week voor de contributie inning worden ingediend bij de penningmeester van
onze vereniging. Dit kan door het sturen van een mail naar penningmeester@rosolo.nl.
Restitutieverzoeken na deze peildata worden niet in behandeling genomen, omdat dan de
incasso heeft plaatsgevonden.
Betaalwijze
Bij aanmelding geeft u Rosolo toestemming om de halfjaarlijkse contributie af te schrijven van
uw bank-/girorekening. U houdt hierbij de mogelijkheid om het afgeschreven bedrag binnen
een maand te storneren.
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Competitiezaken (algemeen)
Trainen
De train(st)er maakt aan het begin van het seizoen afspraken met het team over het
klaarzetten en opruimen van trainingsmateriaal. Het is belangrijk dat de train(st)er erop
toeziet dat het materiaal na afloop van de training wordt opgeruimd en dat de
materiaalhokken worden afgesloten. De sleutels van de materiaalhokken hangen in de kast
van kleedlokaal 6. Hang deze sleutels daar ook altijd terug. Afmelden voor een training dient
tijdig te gebeuren bij de eigen train(st)er.
In het informatiebord, dat hangt bij kleedlokaal 1, hangt een lijst waarop staat waar de teams
zich tijdens een wedstrijd én training moeten omkleden en op welk veld ze mogen trainen.
Indien trainingen niet door kunnen gaan vanwege het slechte weer, krijgen trainsters dit te
horen via de vereniging.
Wedstrijden
Korfbal is een teamsport en het is dan ook in het teambelang om zoveel mogelijk als team
deel te nemen aan de wedstrijden. Mocht je een keer echt niet kunnen meedoen met een
wedstrijd dien je je tijdig af te melden bij jouw coach. De coach kan dan een vervangende
speler regelen.
De coach ziet er op toe dat:
* geen ballen op het speelveld achterblijven (op het grasveld ook geen strafworpstippen)
* het materiaal na afloop van de wedstrijd netjes wordt opgeruimd en dat de
materiaalhokken worden afgesloten
* kleedhokken, ook van de tegenpartij, na de wedstrijd veegschoon achtergelaten worden
* scheidsrechters netjes ontvangen worden
Afgelaste wedstrijden
De coach krijgt dit te horen via de wedstrijdsecretaresse en dient daarna de spelers op de
hoogte te brengen.
Wedstrijdprogramma
Elk teamlid ontvangt het wedstrijdprogramma van de coach. Het wedstrijdprogramma is
tevens te vinden op de website van Rosolo en het KNKV en de wedstrijdapp van het KNKV.
Vervoer naar wedstrijden / zaalwacht
Bij uitwedstrijden is op het wedstrijdprogramma vermeld welke ouders voor vervoer dienen
te zorgen. We vertrekken bij alle uitwedstrijden vanaf de parkeerplaats bij de sporthal. Indien
ouders op de aangegeven datum verhinderd zijn, dienen ze zelf voor vervanging te zorgen. Dit
geldt ook voor het invullen van de zaalwachtfunctie tijdens de zaalcompetitie.
Thee / ranja in de rust
Bij thuiswedstrijden (veldcompetitie) zet het kantinepersoneel thee/ranja klaar in de kantine.
Dit wordt door de coach/het team/ de zaalwacht opgehaald en verstrekt aan beide teams. Na
de rust dienen de bekers/theeglazen direct teruggebracht te worden naar de kantine.
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Mededelingen Jeugd Technische Commissie
Aanvang trainingen
De trainingen voor de jeugd vangen (onder voorbehoud) aan in de week van 5 september. Via
de trainsters worden de jeugdspelers op de hoogte gebracht van de trainingstijd.
Overleg met ouders
Als ouders opmerkingen, vragen of problemen hebben met betrekking tot jeugdzaken op
korfbalgebied kunnen zij altijd persoonlijk contact opnemen met de JTC (jtc@rosolo.nl).
Aanmelden jeugdleden
Aanmelden van jeugdleden vindt plaats volgens de gebruikelijke procedure vermeld in dit
informatieboekje. Tussentijdse aanmeldingen of tussentijdse aanvragen om mee te mogen
trainen vinden plaats bij de ledenadministratie (ledenadministratie@rosolo.nl) van de
vereniging. Zij zal altijd eerst contact opnemen met de JTC voordat er toezeggingen gedaan
worden. Dit om misverstanden te voorkomen.
Er zijn geen welpen meer. Dit betekent dat er vanaf de kangoeroes de overstap gemaakt
worden naar de F. (De F bestaat dus uit de leeftijd behorende in de F aangevuld met jongere
spelers, welpen)
Voor nieuwe jeugdleden, is binnen de JTC de volgende instroommomenten bepaald:
Opgave vóór start seizoen:
- 1ste helft buitencompetitie trainen
- vanaf de binnen competitie spelen, mits er een team samengesteld kan worden
Opgave vóór 1 november:
- binnen competitie trainen
- vanaf 2de helft veldcompetitie spelen, mits er een team samengesteld kan worden
Opgave vóór 1 maart:
- 2de helft buitencompetitie trainen
- volgend seizoen spelen
Voor alle leeftijdscategorieën wordt per kind afzonderlijk bekeken en hierover wordt beslist
door de JTC.
Indeling van de jeugdteams
Een hele klus, ieder jaar weer, is de teamindeling rond te krijgen. De teamindeling wordt door
de JTC gemaakt in overleg met de trainsters/coaches van het vorige seizoen.
Binnen de teamindeling maken we een onderscheid tussen teams die spelen in het
wedstrijdkorfbal (A1, B1 (C1)) en teams die spelen in het breedtekorfbal. Bij teams die spelen
in het wedstrijdkorfbal selecteren we voornamelijk op korfbalkwaliteiten en inzet. Mocht het
voor een speler een goede ontwikkeling zijn om vervroegd door te stromen naar een hogere
leeftijdscategorie zullen we deze keuze maken.
Bij teams die spelen in het breedtekorfbal hanteren we de volgende uitgangspunten:
1. We willen iedereen zoveel mogelijk laten spelen.
2. Alle spelers worden zoveel mogelijk in hun eigen leeftijdscategorie ingedeeld.
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3. Indien echter het aantal spelers in een leeftijdscategorie onvoldoende is, zal getracht
worden om deze aan te vullen met spelers uit een jongere leeftijdscategorie.
4. Er wordt met name geselecteerd op opkomst bij trainingen, inzet, korfbalkwaliteit en
dergelijke, hierbij wordt gestreefd naar een zo’n homogeen mogelijke groep.
Het is dus niet zo, dat puur op kwaliteit wordt geselecteerd. We willen juist bereiken dat alle
teams leuk kunnen korfballen. Het kan daarom bijvoorbeeld voorkomen dat een speler van E1
naar D4 gaat. Dat wil dus absoluut niet zeggen dat zij het slecht heeft gedaan. Wij vragen
ouders op de eerste plaats hun kind te steunen. De JTC heeft bij geschillen de beslissende
stem in de teamindeling bij de jeugd.
De JTC behoudt zich het recht om bij problemen of (veel) tussentijdse aanmeldingen de
teamindeling tussentijds te wijzigen. Dit zal altijd tijdig gecommuniceerd worden naar de
betreffende jeugdleden.
De peildatum die van belang is voor de onderverdeling naar leeftijdscategorieën is 1 januari
van het komend kalenderjaar.
De JTC heeft voor het seizoen 2022-2023 de volgende contactpersonen per leeftijdscategorie:
Junioren A:
Janny van Oort
Aspiranten B:
Judith Floren & Diede Michiels
Aspiranten C:
Ilse Lemans
Pupillen D:
Sophie Mols
Pupillen E:
Marin Antonis
Pupillen F:
Janne Vosters & Diede Michiels
Kangoeroes:
Janne Vosters & Diede Michiels
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Spelbepalingen per leeftijdscategorie
veld
senioren
jun. A
asp. B
asp. C
pup. D
pup. E
pup. F ***
*
**
***
****

veldafm.

tijd

paal

bal mt

wisselfunctie

wissel
spelers

20 x 40
20 x 40
20 x 40
20 x 40
20 x 40
24 x 12*
24 x 12*

2 x 30
2 x 30
2 x 30
2 x 25
2 x 25
2 x 20
2 x 20

3½ m.
3½ m.
3½ m.
3½ m.
3 m.
3 m.
2½m

5
5
5
5
4
4
3

2 dlp.
2 dlp.
2 dlp.
2 dlp.
12 ½ m
****
****

8**
8**
8**
8**
8**
onbep.
onbep.

Bij E-pupillen en F-pupillen worden de palen op 1/5 van beide achterlijnen geplaatst.
Bij breedtekorfbal mag onbeperkt gewisseld worden. Maximaal 1 keer terug.
Bij de F-pupillen is niets verdedigd. Er mag altijd gescoord worden.
Na 10 en 30 minuten vindt er een korte time-out plaats. Deze time-out kan gebruikt
worden voor het wisselen van spelers en het geven van een korte instructie.

zaal
senioren
jun. A
asp. B
asp. C
pup. D
pup. E
pup. F ***

veldafm.

tijd

paal

bal mt

20 x 40
20 x 40
20 x 40
20 x 40
20 x 40
24 x 12*
24 x 12*

2 x 30
2 x 30
2 x 25
2 x 25
2 x 25
2 x 20
2 x 20

3½ m.
3½ m.
3½ m.
3½ m.
3 m.
3 m.
2½m

5
5
5
5
4
4
3

wisselfunctie
2 dlp.
2 dlp.
2 dlp.
2 dlp.
12 ½ m
****
****

wissel
spelers
8**
8**
8**
8**
8**
onbep.
onbep.

Pupillen E en F Pupillen nemen, zowel op het veld als in de zaal, na afloop van de wedstrijd
12 strafworpen per team.
Bij de F-pupillen wordt de ‘Super-speler’-spelregel toegepast. De regels zijn:
 Bij een verschil van 3 doelpunten wordt er door de achterstaande partij een SUPERspeler ingebracht; de verhouding in het veld is dan 5 tegen 4;
 De SUPER-speler is een normale wisselspeler van haar ploeg;
 De SUPER-speler mag iedere tegenstandster verdedigen;
 De SUPER-speler mag door iedere tegenstandster worden verdedigd;
 De SUPER-speler mag ook scoren;
 De SUPER-speler verlaat het veld weer bij een verschil van 2 doelpunten;
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Fluiten (jeugd)wedstrijden
De senioren zijn verplicht wedstrijden te fluiten. Trainsters en coaches zijn hiervan zoveel
mogelijk vrijgesteld. Vanuit de scheidsrechterscommissie wordt een schema gemaakt wie
welke wedstrijden moet fluiten. Voor aanvang van iedere competitie wordt het schema via
de mail verspreid naar de betrokkenen.
Als je verhinderd bent, dien je zelf voor vervanging te zorgen door met een andere speelster
te ruilen. Iedereen wordt vriendelijk verzocht dit te melden via scheidsrechters@rosolo.nl .
De scheidsrechters worden vooraf ingevoerd in het digitale wedstrijdformulier. Coaches
kunnen hierin zien wie de wedstrijd moet fluiten. Indien wedstrijden worden verzet door de
coach van een team, na overleg met de wedstrijdsecretaresse, dient de coach zelf voor een
scheidsrechter te zorgen.
Jeugdleden spelend in de A en B zullen per team worden ingedeeld om enkele wedstrijden
te fluiten. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk dat de wedstrijd gefloten wordt. Deze
werkwijze zal geëvalueerd worden tijdens de algemene leden vergadering in 2023.

Boete scheidsrechters
Helaas komt het nog steeds voor dat scheidsrechters niet op komen dagen. Dit vinden we
heel vervelend, het is nu eenmaal zo dat wanneer je lid bent van een vereniging, je ook
vrijwilligerstaken zult moeten vervullen. Om niet dezelfde mensen altijd te duperen is er een
maatregel getroffen waardoor hopelijk niemand verzuimt haar wedstrijden te fluiten.
Wanneer je niet op komt dagen, wordt er een boete berekend van €25,- per wedstrijd. Deze
boete zal geïnd worden van het bankrekeningnummer dat bij onze vereniging bekend is
tegelijk met de eerstvolgende contributie. Daarnaast wordt je geschorst voor de
competitiewedstrijd in het eerst volgende weekend. Je dient dan wel fysiek aanwezig te zijn.
Graag hadden wij gewild dat deze maatregel niet nodig was, maar de praktijk laat anders
zien. Het verzoek aan coaches om een mail te sturen naar penningmeester@rosolo.nl met
daarin de naam van de scheidsrechter wanneer de scheidrechter niet aanwezig was.
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Vrijwilligers taken jeugdleden
Sinds 2019 is de poetstaak en de kantine dienst op zondag toegevoegd.
Met bovenstaande vrijwilligers taken alleen is het voor Rosolo niet meer haalbaar.
Kleedlokalen poetsen
Er dienen 8 kleedlokalen en 2 scheidsrechterslokalen te worden gepoetst. Om ervoor te
zorgen dat iedereen wekelijks gebruik kan maken van een schoon kleedhok worden hier alle
leden van jeugdteams voor ingedeeld. De naam van het jeugdlid is zichtbaar op de lijst. Er
wordt verwacht dat het jeugdlid en/of ouder aanwezig is.
De sleutel is in bezit van de aanwezige recreant en kan worden uitgewisseld tijdens de
training of opgehaald worden bij diegene die vorige keer gepoetst heeft. Kleedlokalen
worden gepoetst op maandag om 18:30.
Let ook op schrobputjes en doucheputjes. Vuilniszaken kunnen worden gedeponeerd in de
container van de voetbal.
Als het poetsmateriaal op is, graag een berichtje in de keuken van de kantine achter laten.
Kantine dienst
Door de inkomsten van onze kantine kan Rosolo de contributie lager houden. Om de
planning van het kantine rooster in te vullen zal per seizoen 2022-2023 iedere ouder van
ieder jeugdlid ingedeeld worden om (1x ) per seizoen een kantinedienst van 4 uur te in te
vullen. De kantinedienst, op zondag, is een belangrijke bron van inkomsten voor onze
vereniging. Tevens zullen kantine diensten voor zaterdag, woensdag avond en donderdag
avond gevraagd worden.
Het streven is dat iedere ouder zichzelf kan inplannen op een moment dat hem schikt.

Vrijwilligers taken selectieleden
Voor de selectie is een hoofdsponsor gevonden. De hoofdsponsor vraagt tevens iets van het
team dat wordt gesponsord. De selectie heeft een coördinerende rol in het uitvoeren van de
opdracht die gegeven wordt door de hoofdsponsor.
Vrijwilligers taken verschuiven. Tijdens de algemene leden vergadering van 2022 is besloten
dat de A en B jeugd een rol krijgt in het fluiten van wedstrijden. Om de vrijwilligerstaken te
verdelen en kwaliteit van filmen borgen is besloten dat de leden van de selectie zelf
verantwoordelijk zijn dat hun wetstrijd gefilmd wordt.
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Sponsoren
0497 administratie
Aardbeienkwekerij Lavrijsen B.V.
ABC Direct
Adriaans Accountants
All Finance
Arena kappers
Autorijschool de Toekomst VOF
Bart's Bandenservice
Basemans Schoenen
Ben straatman makelaardij
Bloemsierkunst van de Voort
Bouwbedrijf J.A. Van Gisbergen
Buul van Podotherapie
Buul van Smikkelkar
Cafe zaal De Koster
Cefra
Chinees indisch Restaurant Kan Pei
Cotrans B.V.
De Valk
De Vijf Eiken B.V.
Deenen Verhuur
Eetcafe 't Torentje Reusel
Elsom Reusel
Fabor Ijs
Faces Skincare
Fysio- en Manuele Therapie Reusel
Garage Oirschot B.V.
Gorp van Auto's
GS Staalwerken Bladel BV
Hedico BV
Hermans Assurantiën
Herme Interieurbouw
Hollandershoeve
HR Support
J.K. Special Products
JD Adminstratie & Advies

John Jansen Support
Keurslager Berry Smolders
Kneefel Reclame
Lavrijsen & Gijbels Schildersbedrijf
Looop
Mart's Worstenbrood
Michelbrink Elektro B.V.
Michiels Glas- en Schildersbedrijf
Mooi Groen
MvH Koudetechniek
Nathalie van Gisbergen Lommers
Makelaars
Nivo Sport
Oogwereld B.V.
Optisport Reusel B.V.
Perfect Fires
Poseidon SoftWash
Restaurant De Wekker
Rijschool Reniers
Silence Totaal Cosmetique
Smolders Agro Advies
Taverne d'n Oude Brandtoren
TMO Timmerwerken
Top Shop
Tuns Enzo
Vervoort Hoveniersbedrijf
Vosters Onroerend Goed
Xtra-social
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