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Van WERK naar WERK!

Wij wensen 
de Meeuwen 

een 
sportief seizoen.

Samen aan het werk

Persoonlijk           KWalitEit           Betrokken              10 JaaR ERVaRing  

innoVatiEf                Maatwerk       gRoot nEtWERK     net dat extra

onze diensten
• outplacement
• Coaching
• 2e spoor re-integratie  
• Psychologisch  

onderzoek/assessment
• interim werk P&o 

Voor u ligt weer een prachtige presen-
tatiegids vol allure, gemaakt door tal van 
enthousiaste vrijwilligers, die hebben 
samengewerkt om dit mooie magazine 
uit te brengen. U zult zien dat naast de 
presentie van de selectieteams er ook 
weer heel mooie indrukken over onder 
meer de jeugd en de technische leiding 
worden weergegeven. 

Als je toch lid, sponsor of gewoon betrok-
kene bent van zo’n mooie vereniging, kun 
je eigenlijk best heel trots zijn! Gewoon 
doen!

Weet u, er is het afgelopen seizoen weer 
zoveel gebeurd, dat ik, nu ik dit voor-
woord schrijf, nog niet kan begrijpen dat 
er alweer een jaar voorbij is en we gaan 
beginnen aan het seizoen 2013-2014.

Ik breng u even in herinnering dat in de
algemene ledenvergadering van 30 mei 
2012 bij volle bewustzijn is gekozen voor 
Op naar de Top…2020! 
Als KV de Meeuwen willen we in twee 
keer vier jaar groeien naar de top van 
korfbal in Nederland. 
Samengevat: KV de Meeuwen heeft deze 
ambitie - houd ons dus in de gaten!
Gewoon doen!

Waarom ik u even mee 
terug neem naar dit vertrekpunt?

Dat komt omdat wij het belangrijk vinden 
dat we allemaal ons doel voor ogen 
houden. Dat we met elkaar werken aan 
dat doel en we elkaar enthousiasmeren 
om daar ook op uit te komen. Dát is onze 
korfbalvereniging.
We hebben het afgelopen seizoen vanuit 
het bestuur samen met alle managers en 
uitvoerenden gesproken en met elkaar 
hebben we realistische en haalbare af-
spraken gemaakt. Vooral de managers (de 
voorzitters van elke commissie in onze 
vereniging) hebben een zeer belangrijke 
rol gekregen. Ze zullen samen met hun 
commissieleden hun taken en verant-
woordelijkheden oppakken en managen. 
Deze taken zijn in een planning zichtbaar 
gemaakt en in onze kantine te bekijken. Er 

is veel denkwerk verzet het afgelopen jaar. 
En nu schakel ik, samen met u, door naar 
het nieuwe seizoen, 2013-2014. Een jaar 
met als titel: Van Denken naar Doen.

Gewoon doen!

Je bereikt als KV de Meeuwen het maxi-
male door alles met passie te doen. We 
gaan het avontuur aan! Zorg dat je elke 
keer weer net een stapje voorloopt op 
de rest. Alleen door elkaar op te zoeken, 
elkaar te zien en te spreken en door met 
elkaar samen te werken, gaan wij resul-
taten boeken. En daar worden wij als 
KV de Meeuwen allemaal beter van! 
Dat is onze KV de Meeuwenpresentatie. 

Met een vriendelijke groet en graag bereid 
tot nadere uitleg en/of overleg wens ik 
iedereen een enthousiast Gewoon doen!-
Seizoen toe.

Harry Hoorn
Voorzitter 
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Bruisend naar 2020
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#meeuwen2020

Bruisend naar 2020Bruisend naar 2020Bruisend naar 2020
Wat gebeurt er ineens veel zodra je als korfbalvereniging uit de Eerste Klasse aankondigt binnen 
acht jaar bij de beste clubs van Nederland te willen horen. Het jaartal 2020 is binnen, maar ook 
buiten de Meeuwen uitgegroeid tot een veelgehoord begrip. En dat is niet alleen schitterend, 
maar ook nog eens nodig. Maar daarover later meer.  

Op 30 mei 2012 kondigde het bestuur van de Meeuwen aan de sportieve ambities vast te willen 
stellen. Die ambities mogen er zijn, de doelstelling is dat in 2020 gespeeld wordt in de hoogste 
korfbalcompetitie van Nederland: de Korfbal League. Maar onder die sportieve hoofddoelstel-
ling zijn diverse subdoelen gehangen. Want om topkorfbal te spelen is meer nodig dan een goed 
eerste team. Boven alles heb je een bruisende vereniging nodig. Daarom zijn de subdoelen ver-
der verdeeld in actiepunten, en uiteindelijk zijn de actiepunten per commissie verwerkt in een 
vierjarige planning. Het resultaat is een verenigingsbrede impuls in activiteiten, werkzaamheden, 
doelstellingen, plannen en ambities: een lijst van 122 actiepunten. 10 Commissies,

122 actiepunten
Want wie het idee heeft dat er na 30 mei 
2012 niet of nauwelijks resultaten zijn 
bereikt, heeft wat gemist. Sinds een tijdje 
hangt in de kantine een groot vel papier 
met daarop de 122 actiepunten voor de 
periode 2012 t/m 2016, verdeeld over tien 
commissies. Deze actiepunten vormen 
de basis waarmee de Meeuwen de eerste 
vierjarige cyclus naar het doel in 2020 gaat  
bereiken. Die actiepunten zijn enorm divers 
en variëren van het aanstellen van interne 
scouts die binnen alle teams zoeken naar 
talent, tot thematrainers die bij verschillende 
teams dezelfde vaardigheden aanleren. 

Er wordt gewerkt aan de invoering van 
Maatschappelijk Verantwoord Vrijwilligers-
beleid, de commissie Nevenactiviteiten doet 
onderzoek naar de mogelijke introductie van 
G-korfbal, en de jeugdcommissie is bezig met 
het organiseren van activiteiten voor jeugd 
tussen 16 en 18. De lijst is lang, en enorm 
inspirerend. Neem eens een kijkje in de 
kantine voor het volledige overzicht! 

Wat is er al 
bereikt?
Vrijwel direct na de ledenvergadering is 
begonnen met het uitwerken van  meer 
gedetailleerde plannen. Het doel is helder, 
de weg ernaartoe is minder vanzelfsprekend. 
Al in het seizoen 2012/2013 zijn diverse 
clinics gegeven door onder andere topcoach 
Wim Bakker. Verder is de toernooicommis-
sie erin geslaagd een prachtig starttoernooi 
te organiseren, met deelname van Korfbal 
Leagueclubs DVO en Dalto en Hoofd-
klasser SKF. Ook niet te vergeten zijn de 
prestaties van de Meeuwen B1 en C1 van 
het afgelopen seizoen, die zowel in de zaal 
als op het veld lieten zien bij de absolute 
top van Nederland te horen. Een andere 
positieve ontwikkeling is het ontstaan van de 
zogenaamde Topsport-TC, die zich zal gaan 
richten op het structureren van de jeugd-
opleiding. Het is nog maar het begin, maar 
het is een veelbelovend begin.        

Wat moet er 
nog gebeuren?
Veel. De weg naar de korfbal league is een 
lange; niet voor niets is er acht jaar voor 
uitgetrokken. De commissies hebben hun 
handen vol aan de actiepunten en hier 
en daar kunnen ze best een extra handje 
gebruiken. Maar waar vooral een omslag ge-
maakt moet gaan worden is in de manier van 
denken over korfbal. Als je bij de beste van 
Nederland wilt gaan horen, zul je daar hard 
voor moeten werken. We moeten tenslotte 
een achterstand overbruggen, én we zijn 
niet de enige club in Nederland die hogerop 
wil. Aan de randvoorwaarden wordt via de 
122 actiepunten ruimschoots voldaan, maar 
uiteindelijk is het aan de spelers, trainers, 
leden en vrijwilligers om daadwerkelijk de 
stap te maken. Van denken naar doen. En dat 
is de moeite waard, want het uiteindelijke 
resultaat is een collectieve prestatie. Of zoals 
een wijs man het beter verwoordde: 
‘De weg naar het paradijs ís het paradijs.’ 
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Ruitenberg Interieurbouw is een van de 
twee hoofdsponsors van de Meeuwen. 
Het bedrijf bouwt meubilair op maat. 
‘Maatwerk in zijn mooiste vorm’ luidt 
dan ook de slogan van Ruitenberg. Het 
bedrijf is gespecialiseerd in keukens voor 
particulieren, maar ook het maken van 
inbouwkasten, kamer-en-suitekasten, 
bibliotheken, badmeubels, et cetera, 
vormt geen enkel probleem. 

Jan en Gerda Ruitenberg zijn de oprich-
ters van het bedrijf, dat nu al meer dan 
twintig jaar bestaat. Sinds 2012 is schoon-
zoon Rutger van der Ziel medevennoot. 
Het is de bedoeling dat hij op termijn 
samen met zijn vrouw Angela de zaak 
gaat voortzetten, terwijl Jan en Gerda 
geleidelijk terugtreden.

Rutger heeft aan de MTS bouwkunde 
gestudeerd en daarna aan de HTS bouw-
technische bedrijfskunde. Hij werkte vijf 
jaar bij een projectontwikkelaar, maar 
kreeg drieënhalfjaar geleden de kans om 
bij Ruitenberg te komen werken. Eerst in 
loondienst om te bekijken of het wat voor 
hem was. “Ik begon in de werkplaats om 
de kneepjes van het vak onder de knie te 
krijgen, de basis te leren en beter opgeleid 
te beginnen. Anders mis je in de show-
room toch bepaalde kennis. Langzaam 
schoof ik door naar de showroom.” Zo 
groeide Rutger stap voor stap in het bedrijf.

In de ruime showroom aan de Hoge 
Eng-West worden verschillende keukens 
gepresenteerd in diverse stijlen. Een 
mooie mix van landelijk, klassiek, modern 
en eigentijds. In de aanpak van Ruiten-
berg staat de wens van de klant centraal. 
De keukens zijn maatwerk en handwerk 
tegelijk. Van ontwerp tot vervaardiging en 
installatie bij de klant thuis, alles is volledig 
naar wens van de klant en gebeurt op am-
bachtelijke wijze. Dit doet Ruitenberg met 
de modernste materialen en machines.

Hoe omvangrijk de opdracht ook is, Rui-
tenberg Interieurbouw gaat de uitdaging 

aan. De mogelijkheden zijn onbegrensd en 
het resultaat is overtuigend. De persoon-
lijke wens van de klant is het uitgangspunt, 
gecombineerd met Ruitenbergs creatieve 
inzichten en vaardigheden. Hierdoor ont-
staat er altijd iets moois.

Voor iedere interieurvraag heeft Ruiten-
berg een passend antwoord. Ook de nieu-
we bar in de gerenoveerde kantine van de 
Meeuwen is ontworpen en gemaakt door 
Ruitenberg Interieurbouw. De combinatie 
van showroom en verfi jnd handwerk 
maakt het bedrijf uniek op de Noord-
Veluwe. Het samenspel van degelijk 
uitgangsmateriaal dat Ruitenberg gebruikt 
en vakmanschap waarmee de keukens en 
kasten worden gebouwd, zorgt voor een 
duurzaam, hoogwaardig kwaliteitsproduct 
dat lange tijd meegaat. 

Het bedrijf steekt veel tijd en energie in 
een goede service, wat zich weer vertaalt 
in positieve mond-tot-mondreclame. 

Ruitenberg Interieurbouw
Hoge Eng-West 6
3882 TR  Putten
Telefoon 0341-351995
info@ruitenberginterieurbouw.nl
www.ruitenberginterieurbouw.nl
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Ruitenberg Interieurbouw

‘Maatwerk in zijn mooiste vorm’
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Hoge Eng West 6  I  3882 TR Putten  I  T  T  T 0341 - 351 995  I  F  0341 - 360 065

Ruitenberg Interieurbouw ontwerpt en bouwt de keuken die past bij uw 

persoonlijke smaak, ruimte en budget. Of u nu kiest voor de klassieke, 

landelijke, design of retro stijl, uw keuken is altijd uniek. Ook voor 

maatwerk kasten, lambriseringen en badkamermeubels bent u bij 

Ruitenberg aan het juiste adres. Wij ontmoeten u graag in onze showroom!

E  info@ruitenberginterieurbouw.nl  I  I  www.ruitenberginterieurbouw.nl



KV de Meeuwen bestaat dankzij de inzet 
van talloze vrijwilligers: zij zijn de smeero-
lie van onze verenigingsmotor. Ze zijn on-
misbaar en onbetaalbaar. Iedere vrijwilliger 
draagt  met grote of kleine klusjes een 
steentje bij. De een staat eens per maand 
achter de bar, de ander traint en coacht 
drie keer per week een team. 
Vrijwilligers komen en gaan, ook bij de 
Meeuwen.
Maar er zijn vrijwilligers voor wie de  
Meeuwen een onderdeel van het leven is 
geworden. Die léven voor de Meeuwen. 
Die in de loop der jaren zo’n beetje het 
hele scala aan verenigingstaken hebben 
uitgevoerd. Twee van deze vrijwilligers pur 
sang willen we in deze presentatiegids 
met name noemen: Gerrit en Riet Maar-
seveen. Helaas is Gerrit afgelopen mei 
overleden, maar wat hij voor de Meeuwen 
heeft betekent, is onvergetelijk. Enkele 
weken voor zijn overlijden hadden we 
een gesprek met Gerrit en Riet waarin ze 
uitgebreid spraken over wat de Meeuwen 
voor hen heeft betekend.

De historie van Gerrit en Riet 
bij de Meeuwen begon bijna 
50 jaar geleden 

In 1964 kwamen ze, net een jaar getrouwd, 
vanuit Zeist in Putten wonen. Riet was 
toen 26 jaar en Gerrit 31. In Zeist waren 
ze al actief bij de plaatselijke korfbalver-
eniging en eenmaal in Putten kwamen ze 
al snel bij de Meeuwen terecht. Of eigen-
lijk was het andersom: hun reputatie was 
ze al vooruit gesneld en binnen enkele 

dagen stond er iemand van de Meeuwen 
bij Gerrit en Riet op de stoep. 
De Meeuwen was toen een vereniging 
met zo’n 60 leden, maar zonder clubhuis. 
Daarom stelden Gerrit en Riet hun huis 
beschikbaar voor allerlei verenigingsactivi-
teiten. Riet heeft nog een tijdje gespeeld 
bij de Meeuwen, maar later heeft ze zich 
vooral beziggehouden met de jeugd. 
Geen wonder: ze was kleuteronder-
wijzeres. Samen met onderwijzer Gijs van 
den Brink heeft ze het jeugdwerk vorm 
gegeven. Ze organiseerde speurtochten, 
spelletjes, talloze droppings en contact-
avonden. Ook ging ze alle trainingen af en 
gaf jonge trainers een ruggensteuntje.

RietsRokjesReserve

Gerrit heeft door de jaren heen een keur 
aan verenigingstaken uitgevoerd. Hij deed 
veel kantinewerk, was materiaalcom-
missaris, gaf trainingen, heeft als offi cieel 
bondsscheidsrechter heel veel wedstrij-
den gefl oten en was van 1967 tot 1970 
voorzitter van onze vereniging. Talloze 
klussen pakte hij aan. Een voorbeeldje: 
omdat er geen medaillekast was, maakte 
Gerrit er zelf eentje die met groen vilt 
werd bekleed. 

Veertig jaar lang heeft Gerrit het clubblad 
op een oude stencilmachine vermenig-
vuldigd. Met een man of vijf werden de 
stukjes geschreven, Riet tikte het uit en 
maakte er tekeningetjes bij. 
De laatste jaren moest Gerrit zich van-
wege zijn haperende gezondheid meer en 
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meer terugtrekken uit het actieve vrijwil-
ligersbestaan.
Riet is bekend van het fonds ‘RietsRokjes-
Reserve’. Enige uitleg is op zijn plaats: “In 
het begin kon je hier geen rokjes krijgen. 
Wel ‘terlenka’ rokjes, maar die waren 
veel te duur. Het ene meisje had een 
plooirokje, het andere een klokrokje, de 
derde had er eentje tot de knieën. Het 
was geen gezicht. Ik kocht stof en maakte 
voor de meisjes rokjes op maat die ze 
konden kopen. Oude rokjes konden ze 
weer inleveren, zodat ik die weer kon 
doorverkopen.
Later deed ik dat ook met schoenen. 
Leden konden oude schoenen inleveren 
om te verkopen en ik vroeg 10% voor 
de bemiddeling. Per jaar brachten die 
schoenen en rokjes 600 à 700 gulden op. 
Een heel bedrag! Met dat geld kochten 
we dingen voor de jeugd: een wipkip, een 
glijbaantje, de allereerste vulling van de 
zandbak, rubberen tegels onder de wipkip, 
een korfbalpaal, af en toe een bijdrage 
voor een bingoavond van de jeugdcom-
missie, en ook de jeugdhoek in de kantine 
is ervan gekocht. Het is allemaal toegeko-
men aan de jeugd.” 

Riet verzorgde dertig jaar het wedstrijd-
secretariaat. Eerst van alle jeugd, maar 
toen de vereniging groeide, deelde ze de 
taken met anderen en nam zij de E- en de 
F-jeugd onder haar hoede.
Daar is ze een jaar geleden noodgedwon-
gen mee gestopt toen Gerrit volledige 
verzorging nodig had. “Dan kun je wel 
voor een ander bezig zijn, maar op zo’n 
moment zijn er belangrijkere dingen…”

Nooit te veel

Waarom stopten ze er zoveel tijd in? Riet 
legt uit: “We kwamen hier als vreemden 
in Putten en beseften dat we zelf de 
contacten moesten leggen. En dat moet 
je doen met dingen die je leuk vindt. Wij 
waren de enigen met bestuurservaring en 
zeiden vaak: bij ons deden we dat zo. We 
hebben een heleboel dingen naar onze 
hand kunnen zetten en hadden het geluk 
dat het zo goed ging. 

Het leukste is dat je het ziet groeien. We 
waren enthousiast, het werd nooit te veel. 
Het werd op een gegeven moment onze 
vereniging. De Meeuwen is uiteindelijk een 
stuk van ons leven geworden. Het hoort 
er gewoon bij. Het was zelfs zo erg, dat de 
vereniging voor de familie ging. Daar werd 
de familie wel een beetje gek van. Maar 
het belangrijkste vind ik dat we er zoveel 
vrienden aan hebben overgehouden. 
Vrienden voor het leven.”

Gerrit en Riet hebben de Meeuwen altijd 
een prettige vereniging gevonden. “Wij 
vinden dat een buitenstaander misschien 
kritiek op een vereniging kan hebben. 
Maar als je als lid kritiek hebt op je eigen 
vereniging, dan moet je er zelf aan gaan 
werken. De schouders eronder.” 
En dat is precies wat Gerrit en Riet bijna 
vijftig jaar lang bij de Meeuwen hebben 
gedaan. Met dit portret willen we aan hen 
een eerbetoon brengen, en met hen aan 
alle vrijwilligers die in het groot of in het 
klein meehelpen onze vereniging te laten 
bloeien.
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Een portret

Gerrit en Riet 
Maarseveen, 
vrijwilligers 
pur sang
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Wij leveren alles op het gebied van binnen - en buitenzonwering
Tevens: Parasols voor Horeca en Particulier
 Serre zonwering / Terrasverwarming

Voor advies komen wij geheel vrijblijvend bij u thuis (alleen in de regio)
Wij leveren een goed product voor een scherpe prijs!

Abdinckhofstraat 10 • 3881 CH Putten
T. 0341 - 35 69 07 •  E. info@duomontage.nl

/duomontagezonwering • www.duomontage.nl

Topnotaris
Dagelijks in topvorm 
met geactualiseerde 
dienstverlening. Volgens de 
nieuwste maatschappelijke 
en juridische ontwikkelingen. 
Daarmee kunnen wij elke dag 
meer voor u betekenen.

www.notarisdelange.nl

Postweg 2
3881 EC  Putten
T (0341) 36 02 04
E info@notarisdelange.nl

Mr. J.L. de Lange
Netwerk Notarissen
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Peter Hage is nu voor het tweede seizoen 
hoofdtrainer bij KV de Meeuwen. 
Een interview met hem mag in deze 
presentatiegids niet ontbreken.

Peter, hoe kijk je, zo aan het begin 
van je tweede seizoen, terug op het 
eerste seizoen bij de Meeuwen? 

We hebben een enerverend jaar gehad 
met een heel goede start op het veld. Dit 
eerste gedeelte hebben we veel geleerd 
met zijn allen en bleven we redelijk in 
het spoor van het van tevoren sterker 
ingeschatte Victum. Op het veld zijn we 
veel bezig geweest met verdedigen en 
een nieuwe aanvalsopzet. Dit leidde met 
name tot veel positieve reacties en leuk 
en aantrekkelijk korfbalspel. Op het einde 
van eerste gedeelte van het veldseizoen 
begonnen de problemen. We kregen last 
van langdurige blessures en iemand die 
stopte. Ik ben opnieuw begonnen met het 
vormen van een team. Dat ging tot en met 
de uitwedstrijd tegen ZKV, onze concur-
rent, prima. We bleven daar vier punten 
achter en hebben ons toen gericht op het 
tweede deel van het veldseizoen. Begin 
tweede helft veld vielen uit het eerste 
drie dames en Richard weg. Dit was een 
behoorlijk aderlating en al vrij snel werd 
duidelijk dat we eigenlijk nergens meer 
voor speelden. Helaas was dit ook te 
merken in het spel.

Wat is je meegevallen 
en wat is je tegengevallen?

De leergierigheid van de selectie is erg 
leuk om te zien; ook aankomend jaar heb-
ben we weer een zeer leergierige groep. 
We zijn net als vorig jaar al direct na het 
seizoen begonnen met de nieuwe selectie. 
Hieruit blijkt dat de groep weer graag 
wil. De concurrentiestrijd is ook lekker 
aanwezig. De beleving in de club moet 
weer omhoog. Natuurlijk zijn we bij de 
Meeuwen de laatste jaren niet verwend 
geweest met de resultaten, maar we heb-
ben een doel en daar hebben we ieder-
een bij nodig. Deze beleving moet meer 

terugkomen binnen de vereniging; het 
moet weer meer gaan leven. Er gebeurt 
op de achtergrond heel veel moois en 
daar moeten alle mensen die betrokken 
zijn binnen de vereniging in mee. 

Wat ga je anders doen ten 
opzichte van je eerste jaar?

De trainingsintensiteit zal worden 
verhoogd. Er komt een vast plan om de 
spelers te versterken, dit bestaat onder 
andere uit core stability training en indivi-
duele trainingen. Afgelopen jaar zijn we te 
lang doorgegaan met het met elkaar laten 
spelen, in de hoop dat de vakken beter 
zouden gaan draaien. Dit jaar gaan we de 
individuele teamleden echt beter maken. 
Laten groeien! Ook willen we de jeugd 
hier meer in betrekken. We gaan een plan 
van aanpak maken voor elke individuele 
speler. Hier kunnen we elkaar op aan-
spreken. Daarnaast willen we als trainers 
ook de spelers laten proberen meer con-
tact te zoeken met de mensen langs het 
veld. Dus ten opzichte van vorig jaar gaat 
er voor de selectie veel veranderen.

Er zullen weer wijzigingen 
in de selectie plaatsvinden, 
wat zijn je verwachtingen 
voor het komende seizoen? 

Aankomend jaar zal er veel veranderen. 
Met de genoemde aanpak hopen we grote 
stappen te maken in de selectie en goede 
resultaten neer te zetten. Natuurlijk ben 
je voor een goede eindklassering afhan-
kelijk van je tegenstanders. Maar we gaan 
zeker een gooi doen naar het kampi-
oenschap. Dit jaar hebben we in de zaal 
de strijd goed kunnen volhouden en de 
eerste helft van het veld ook. Nu moeten 
we proberen om dat door te drukken. 
We zullen ervoor moeten zorgen dat 
we fi t zijn en blijven. Als de kwaliteit van 
de bestaande selectie ten opzichte van 
vorig jaar gelijk blijft, moeten we met de 
aanvullingen die we hebben, samen met 
de gewijzigde aanpak en fi tte spelers, 
echt een heel eind kunnen komen.  
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Hoofdtrainer Peter Hage

“We gaan zeker een gooi doen
  naar het kampioenschap!”

Wij stoppen graag veel 
energie in onze klanten. 
Onderling vertrouwen
en flexibiliteit staan
hierbij centraal. D.m.v.
innovatie, kwaliteits-
controles, opleidingen
en 24/7 service,
streven wij naar de 
hoogst mogelijke 
kwaliteit. 

www.gulikerputten.nl

Een volle tank, naar tevredenheid
Tanken hoeft niet altijd een lege portemonnee te betekenen. 
Met uw persoonlijke tankpas kunt u 24 uur per dag profiteren  
van onze voordelige tarieven.

Voortaan stopt u gewoon even bij de Ambachtstraat 16.

100% tevreden!

Wij stoppen er graag                                     in.Wij stoppen er graag                                     in.onze energie

✃



Staand v.l.n.r. Maikel van den Hoek (Verzorger) - Richard Tibbesma - Tom aan ‘t Goor - Léon Jansen - Rob Stoffelsen - Danny van Vloten - Marko van Vugt - Lars Mouw - Benny Meijer 
Gijsbert van Oosterom -  Koen Arendsen - Theo van Asselt (Teambegeleider Meeuwen 2) - Jaap van den Brink (Trainer/Coach Meeuwen 2) 

Zittend v.l.n.r. Janette de Kruijf (Teambegeleider Meeuwen 1) - Hanna Congleton - Mirjam Kuipers - Sarien Nieuwenweg - Marit Bos - Romy Bijsterbosch -  Jenneke Broekhuizen
Marit van den Ham - Gerlinde van de Bunt - Gerline van den Brink - Anouk van Emous - Niet op deze foto: Peter Hage (Trainer/Coach Meeuwen 1)

KV de Meeuwen
Selectie 2013 - 2014



De Jeugdcommissie van de Meeuwen 
bestaat uit een groep enthousiaste 
vrijwilligers die voor de jeugd diverse 
activiteiten naast het korfballen organi-
seert. Op dit moment draaien de volgende 
mensen mee: Gertrude van Pijlen, Marjan 
van Keeken, Nynke Sandstra, Nanny Suid-
man en Wilrieke Peters. Ook wordt er 
een beroep gedaan op Joukje Tibbesma. 
Deze vrijwilligers zetten zich met hart en 
ziel in voor de vereniging. Maar wat doen 
zij nou eigenlijk?

De afgelopen jaren organiseerden zij 
vooral activiteiten die door de jongste 
leden werden bezocht. “Het Sinterklaas-
feest, het schuttersfestijn, de sport- en 
spelmiddag, het indianenfeest, paaseieren 
zoeken en de vossenjacht zijn bekende 

activiteiten”, laat Wilrieke Peters weten. 
“En sinds dit jaar mogen wij ook midget-
golf aan onze activiteiten toevoegen.”
De jaarlijkse fi lmavond is altijd een 
groot succes. Zo’n 50 kinderen liggen op 
zitzakken te genieten van een leuke fi lm. 
En natuurlijk ontbreken popcorn, chips 
en drinken niet. Daarnaast kan onze 
jeugd koken in het kinderkookcafé. Hier 
worden verschillende lekkernijen bereid 
en uiteraard ook opgegeten. Naast deze 

jeugdactiviteiten organiseert de Jeugd-
commissie ook de pupillenavond. Tijdens 
de pupillenavond doen ouders en trainers 
ook mee met verschillende spellen. 

Dit seizoen heeft de Jeugdcommissie er-
voor gekozen om in haar aanbod twee 
veranderingen door te voeren: iedere 
maand wordt er een activiteit georgani-
seerd én er komt voor meerdere leef-
tijdscategorieën een activiteit.  Afgelopen 
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seizoen zijn de C- en B-aspiranten op 
vrijdagavond gaan zwemmen in de Eemhof; 
een activiteit die zij ook in het nieuwe 
seizoen weer gaan inplannen. Wilrieke: “Voor 
de E- en D-pupillen is er ook een zwemac-
tiviteit bij gekomen, namelijk het discozwem-
men in Bosbad Putten. Dit was een groot 
succes en zeker voor herhaling vatbaar.”

Ieder seizoen wordt afgesloten met het 
bekende hutspottoernooi. “Een fl inke klus, 
maar het is ieder jaar weer een succes 
om te zien hoe ouders, kinderen, vrienden 
en bekenden met elkaar samen veel lol 
beleven aan het korfballen.” De Jeugdcom-
missie mag trots zijn op de 200 korfballers 
bij het hutspottoernooi van het afgelopen 
seizoen. Ondanks de regen was het een 
geslaagde dag!

De succesactiviteiten zullen in het seizoen 
2013-2014 blijven. Daarnaast gaat de 
Jeugdcommissie een aantal activiteiten 
meer toespitsen op een bepaalde leef-
tijdscategorie. Wilrieke: “In de zomer van 
2014 zullen we als voorbereiding op het 
nieuwe seizoen met alle C- en B-aspiran-
ten op kamp gaan.”

Naast het korfballen is er dus genoeg 
te doen. Dit alles wordt mogelijk ge-
maakt door de Jeugdcommissie en zij zijn 
dan ook erg tevreden met de behaalde 
resultaten. Zonder de inzet van boven-
genoemde vrijwilligers kan dit alles niet 
gerealiseerd worden. De Jeugdcommissie 
hoopt dit jaar nog meer leden te kunnen 
betrekken bij haar activiteiten en kijkt uit 
naar een mooi seizoen!
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De Jeugdcommissie

Iedere maand wordt er een  activiteit georganiseerd!

“ In de zomer van 2014 zullen we als 
voorbereiding op het nieuwe seizoen met 
alle C- en B-aspiranten op kamp gaan.”
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De kantine van de Meeuwen was de 
afgelopen jaren een veelbesproken punt 
binnen de vereniging. Het ging namelijk 
een tijd niet goed met de bezetting van de 
kantine. Het werd steeds moeilijker om 
vrijwilligers bereid te vinden kantinedien-
sten te draaien, waardoor de kantine af 
en toe zelfs gesloten moest worden. Het 
roer moest dus om. 

Maar hoe vind je iemand die 
dit op zich wil nemen en wil 
gaan regelen? Berdien van 
Zelderen durfde de uitdaging 
aan te gaan en besloot deze 
kar te trekken. “Omdat ik 
zelf weet hoe leuk het is om 
na je training of wedstrijd 
wat te drinken met je team, 
dacht ik: dit moet toch op te 
lossen zijn.”
Berdien had ervaring als 
intercedente in het Tempo-
Team dus zo gezegd zo 
gedaan, zij ging aan de slag 
om ouders, vrienden of ver-
dere familie enthousiast te 
maken voor de bardiensten.  
Mensen werden gebeld en 
Berdien stond op zaterdag-
morgen met een kladblok 

langs het veld om ouders van 
de F-, E- en D-jeugd te benaderen. 

“Doordat er meer mensen kantinedien-
sten willen draaien, hoef ik de vrijwilligers 
minder vaak in te delen”, geeft Berdien 
aan. “Eind oktober hebben we een infor-
matie avond gehouden en vanaf 1 novem-
ber was er een volledig bezette kantine. 
Nu blijkt dat 
er heel veel 
ouders zijn 
die het heel 
leuk vinden 
om te doen. 
En het is fi jn dat er zóveel mensen mee-
doen, dat het erop neerkomt dat je on-
geveer één keer per vier of zes weken aan 
de beurt bent. Wanneer je niet kunt, dien 
je zelf vervanging te zoeken of te ruilen. 
Tot op heden werkt dit systeem goed. 

Bovendien leren de vrijwilligers meer ou-
ders kennen en raken ze op deze manier 
ook meer betrokken bij de vereniging.”

Wilma van Dasselaar gaf aan dat zij graag 
wat wilde betekenen binnen de Meeu-
wen vanwege de vraag naar vrijwilligers. 
De kantinediensten leek haar een leuke 
manier om mensen binnen de vereniging 
te leren kennen. Vele vrijwilligers beamen 
dit; het gevoel van een steentje bijdragen 
binnen de vereniging doet hun goed. 
Ook nieuw bij de kantineploeg is Ingrid 
van Winkoop. Zij beschreef de kantine-
diensten als gezellig, nuttig en bovenal 
nodig. De vrijwilligers staan met drie man/
vrouw sterk achter de bar, waardoor er 
vaak genoeg tijd overblijft voor gezellige 
gesprekken. Doordat er nu meer mensen 
zijn, worden er kortere diensten gedraaid 
en sta je niet meer een hele dag achter de 
bar, zoals eerder soms het geval was.
 
Marijke Vierwind draait al wat langer 
mee achter de bar. Zij staat er ook nog 
steeds omdat er veel aanspraak is en dit 
een positief gevoel met zich mee brengt. 
Berdien vertelde dat naast Marijke ook 
Jaap van den Brink, Walter Spek, Erik van 
Helden en Jan Willem Kraaijenhof na 
een paar jaar weer mee draaien achter 
de bar, wat het ‘personeel’ in de kantine 
erg gevarieerd houdt. “Leuk is dat er vele 
nieuwe vrijwilligers bij komen, maar ook 
dat oude vrijwilligers terugkomen”, vindt 
Berdien.
“Het blijft lastig om met spelers de dien-
sten op zaterdag te vullen, dus je bent erg 
afhankelijk van ouders en niet-spelende 
leden. Tot nu toe lijkt het een succes; 

ik hoop natuurlijk dat dat zo blijft. Ik heb 
in ieder geval alweer een lijstje van nieuwe 
leden klaarliggen om hun ouders te gaan 
benaderen, want je vereniging kan alleen 
een succes zijn als je het met z’n allen 
doet!”
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De kantinecommissie

Welkom in de kantine!

www.cervus.nl

(0341) 35 10 54

UW PARTNER IN ICT

SOFTWARE-ONTWIKKELING
& NETWERKBEHEER

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Coach van
ondernemers.

Even stoppen
voor ’n visje 

van Foppen!

VISGILDE FoppEn
Dorpsstraat 50 • 3881 BE PUTTEN 
T 0341 35 22 90 • www.visgilde.nl

“Leuk is dat er vele nieuwe vrijwilligers bij komen, 
maar ook dat oude vrijwilligers terugkomen”
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De jongens tegen de meisjes

En wat de jeugd van de Meeuwen van de  vooroordelen over korfbal vindt . . .
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Naam: Romee Willemsen
Leeftijd: 15
Team: B1
Korfbalt al sinds: mijn vijfde jaar
Doel met korfbal: 2020 League spelen 
met de Meeuwen

‘ Het is niet heel raar dat ik op korfbal ben 
gegaan. Mijn ouders korfbalden al heel 
lang en mijn vader doet het nu zelfs nog! 
Het leek mij toen ook leuk, dus eigenlijk 
ben ik er zo ingerold. Het is een leuke 
sport en ik heb al drie keer op een 
Nederlands Kampioenschap gespeeld, 
ben ook al twee keer als reserve mee 
geweest en twee keer hebben we zelfs 
een kruisfi nale gehaald. Toen ik zelf in 
de C1 zat, mocht ik meespelen bij de 
beslissingswedstrijd van de B1 tegen SKF. 
In de laatste seconde wonnen we deze 
wedstrijd. Dat zal me bijblijven. En de 
beslissingswedstrijd van afgelopen jaar 
tegen Unitas zal ik ook niet gauw ver-
geten. We wonnen met 10-5 en daar-
door mochten we naar de kruisfi nale.’

Vooroordelen over korfbal:
‘ Een vraag die ik vaak krijg, is: moet je 
dan ook gemengd douchen? Hoewel ze 
natuurlijk wel weten dat, dat niet zo is.’

Gemengde sport of jongens 
en meiden apart?
‘ Ik vind het goed dat het een gemengde 
sport is. Het is leuk omdat je al op jonge 
leeftijd met mensen leert omgaan. Ook 
kom je vaak om het jaar weer zo’n beetje 
dezelfde groep tegen, dat is erg gezellig.’

Naam: Liesbeth Veldman
Leeftijd: 12
Team: C2
Korfbalt al sinds: mijn vijfde jaar
Doel met korfbal: Heel veel plezier en ge-
zelligheid hebben en steeds beter worden!

‘ Elke zaterdag was ik bij de Meeuwen om 
mijn broers aan te moedigen bij hun wed-
strijden. En ik vond het echt een leuke 
sport om te kijken, dus wilde ik het zelf 
ook gaan proberen. Een van mijn leukste 
korfbalherinneringen is dat ik in de F3 al-
tijd kampioen werd! Maar wat ik ook leuk 
vind is dat ik bij mijn nichtje Eline Suid-
man in het team zit. Korfbal vind ik vooral 
gewoon een mooie sport omdat het voor 
jongens en voor meisjes is. ‘

Vooroordelen over korfbal:
‘ Meestal zeggen ze dat ze het een leuke 
sport vinden. Maar soms vinden anderen 
het wel een stomme sport voor jongens. ‘

Gemengde sport of jongens 
en meiden apart?
‘ Ik vind korfbal juist leuk omdat het een 
teamsport is waarbij je met jongens en 
meisjes samen moet spelen. Dat heb je 
bijna nergens anders.’

Naam: Yoran Willemsen
Leeftijd: 13
Team: B1
Korfbalt al sinds: ik 7 jaar was
Doel met korfbal: In de League spelen, 
en het Nederlands team lijkt me ook 
heel leuk!

´ Korfbal was niet mijn eerste keuze. 
Ik wilde in eerste instantie graag 
op voetbal. Maar mijn ouders hadden 
liever dat ik korfbal eerst ging pro-
beren. En nu zit ik er nog steeds op. 
Het leukste moment dat ik tot 
nu heb meegemaakt is de beslissings-
wedstrijd met de D1 tegen Wagenin-
gen. We wonnen, na verlenging, met 
18-12. Natuurlijk zijn de Nederlandse 
Kampioenschappen en de kruisfi nales 
die ik tot nu toe heb meegemaakt 
ook heel bijzonder! Korfbal vind ik 
een superleuke sport die ik nog lang 
wil blijven spelen!´

Vooroordelen over korfbal:
´ Meidensport, watjes, moet je dan 
ook gemengd douchen?´

Gemengde sport of jongens 
en meiden apart?
´ Het is goed dat het een gemengde 
sport is, want dat maakt het erg 
gezellig!´

Naam: Leroy Meyners
Leeftijd: 13 jaar
Team: C1
Korfbalt al sinds: ik 6 jaar was
Doel met korfbal: Op een zo hoog 
mogelijk niveau korfballen en later 
ooit in het eerste komen.

‘ Korfbal ben ik gaan doen omdat 
mijn ouders en zus Denisah er ook 
al op zaten. Ik ging kijken of ik het 
ook leuk vond. Zo niet, dan mocht 
ik daarna op voetbal. Maar gelukkig 
vond ik het korfballen erg leuk! De 
teams waarin ik heb gespeeld en nu 
speel, komen ieder jaar op het NK. 
Maar de beste prestatie tot nu toe
is dat ik afgelopen seizoen met de 
C1 de kruisfi nale op het veld heb 
gehaald! In het seizoen 2011/2012 
was ik geselecteerd voor Oost; 
dat vond ik ook erg leuk en ik heb 
er veel van geleerd.’
 
Vooroordelen over korfbal:
‘ De meeste andere jongens vinden 
korfbal een stomme sport. Maar 
ik vind korfbal juist een heel leuke 
en gezellige sport, die ik heel graag 
beoefen!’

Gemengde sport of jongens 
en meiden apart?
‘ Ik vind het wel leuk dat het met 
jongens en meisjes is. Dat geeft wat 
meer variatie.’

Naam: Myron Bos
Leeftijd: 13 jaar
Team: C1
Korfbalt al sinds: Dat kan ik me zo 
niet meer herinneren ;)
Doel met korfbal: In het eerste 
komen en natuurlijk in het 
Nederlands team!

‘ Waarom ik voor korfbal heb gekozen? 
Omdat het een leuke sport is en 
ook een heel mooie teamsport. Ook 
maak je mooie momenten mee. In de 
D2 ben ik kampioen geworden. Dat 
was echt wel super leuk! Dit jaar zit 
ik in de C1 en ik ben heel benieuwd 
hoe dit seizoen gaat worden. In ieder 
geval wil ik zo goed mogelijk worden 
en later in het eerste team van de 
Meeuwen spelen! Want korfbal is de 
leukste en mooiste sport van de hele 
wereld!’

Vooroordelen over korfbal:
‘ Ze zeggen meestal dat het stom is, 
of voor watjes en meiden, maar het 
is ook voor jongens. Want zonder 
jongens en meisjes samen zou het 
denk ik niet leuk zijn!’ 

Gemengde sport of jongens 
en meiden apart?
‘ Ik vind het juist goed dat het ge-
mengd is, want het is een teamsport 
en dan moet je ook met meiden in 
een team zitten.’

Na het interviewen van deze jeugdleden blijkt toch wel dat korfbal veel 
leuker is dan de vooroordelen, die andere mensen van de sport hebben, 
doen vermoeden. En als je het zo leest, zit er veel talent tussen en ambi-
tie om nog beter te worden en uiteindelijk in het eerste te komen! 
Dus wat dat betreft zit het bij deze talenten helemaal goed! 
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Een korfbalvereniging zoals de Meeuwen 
kan niet bestaan zonder goede sponsors. 
Hoog tijd om eens een kijkje te nemen 
bij onze hoofdsponsor De Drie Poorten.  
Eigenaar Perry Wendel vertelt ons meer 
over De Drie Poorten en het belang van 
het sponsoren van een vereniging.

“Sport is voor mij 
altijd belangrijk ge-
weest. Ik ben opge-
groeid in Leusden, in 
een echt voetbalnest. 
Ik heb altijd gevoet-
bald en ben gek op 
sport in het algemeen. 
Van een goede korf-
balwedstrijd kan ik 
dan ook genieten! 
In mijn werkzame 
leven ben ik al meer-
dere jaren directeur/
eigenaar van drukkerij 

De Drie Poorten. De drukkerij is geves-
tigd in Nijkerk op het industrieterrein aan 
de Galvanistraat. In 1983 werd het bedrijf 
opgericht. Dat betekent dat het dit jaar 
feest is want we bestaan 30 jaar!”

De drukkerij

“Als drukkerij doen wij eigenlijk heel 
veel. We (be)drukken alles wat er te (be)
drukken is. Hierbij kun je denken aan 

papier, promokleding, 
relatiegeschenken, 
reclameborden en ga 
zo maar door. Veelal 
zorgen wij vooraf ook 
voor het ontwerp en 
de opmaak van het 
drukwerk. Met onze 
mailservice zorgen 
wij ervoor dat het 
drukwerk op de juiste 
deurmat valt. De Drie 
Poorten is zeldzaam 
veelzijdig. 
Door ons brede 

assortiment kunnen wij in de toekomst 
klanten van dienst zijn met alles wat te 

maken heeft met communicatie. In dit 
tijdperk zien wij daar heel veel moge-
lijkheden. Gemak voor klanten staat 
centraal. Op onze internetdrukkerij 
DrukDrukDrukker.nl bieden wij klanten 
de mogelijkheid om 24/7 betaalbaar druk-
werk te bestellen.”

De Drie Poorten als sponsor

“Wij zijn nu ongeveer 15 jaar sponsor van 
KV de Meeuwen. Door de oud-voorzitter 
van de Meeuwen, Okke van der Wal, zijn 
wij in aanraking gekomen met korfbal. 
Binnen ons bedrijf zitten geen korfballers, 
maar zelf ben ik gek op sporten. Door 
de contacten die het sponsorschap bij 
de Meeuwen mij opleverde, ben ik de 
sport intensiever 
gaan volgen. De 
beleving binnen 
de Meeuwen is 
enorm. Boven-
dien lijkt het mij 
een intensieve 
sport om te 
beoefenen.
Door mijn liefde 
voor sport vind 
ik het belang-
rijk en leuk om 
lokale sport-
verenigingen te 
ondersteunen. 
Voor ons is het 
tevens een goede 
manier om 
naamsbekend-
heid te verwerven. Wij gaan ervan uit dat 
leden betrokken zijn bij hun vereniging en 
daardoor ook regelmatig diverse sponsor-
namen voorbij zien komen. Je weet maar 
nooit of zij op die manier bij jou terecht-
komen.”

Een wens voor de Meeuwen

“Wij zijn in een vroeg stadium op de 
hoogte gebracht van de langetermijnplan-
nen van de Meeuwen. Ik wens dat die 
plannen zullen uitkomen. Op naar Ahoy!”
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‘Zeldzaam veelzijdig’

Eigenaar Perry Wendel 
  over De Drie Poorten 

De Drie Poorten. De drukkerij is geves-

heid te verwerven. Wij gaan ervan uit dat 

assortiment kunnen wij in de toekomst 



De Technische Commissie vervult een 
ongekend belangrijke rol binnen onze 
vereniging. Zeker met de plannen die we 
aan het ontwikkelen zijn om de kwaliteit 
binnen onze vereniging omhoog te 
stuwen. Hoe kijkt de TC aan tegen de 
toekomstplannen, zeker daar waar het 
de jeugdleden betreft? Tijd om commis-
sievoorzitter Evert Tibbesma eens aan de 
tand te voelen.

Kun je jouw functie omschrijven?

Mijn functie is voorzitter van de TC. Zo-
als het woord al zegt, zit ik de TC voor 

en zet ik samen met de andere 
TC-leden de technische lijn uit 
en ook de activiteiten die nodig 
zijn om deze lijn te realiseren. 
Naast voorzitter zijn, ondersteun 
ik waar nodig de andere TC-
leden bij gesprekken met ouders 
van met name de jeugdteams, 
die zeer betrokken zijn overi-
gens, alsook gesprekken met de 
selectietrainers van met name de 
B-teams en hoger.
Voor het komend seizoen gaan 
we naast deze reguliere TC 
ook een Topsport-TC inzetten. 
Hierover later meer. Deze zal 
ik voorzitten, waardoor er een 
vacature ontstaat voor voorzitter 
van de reguliere TC.

Waarom heb je deze 
functie op je genomen?

Wil je als vereniging de spor-
tiviteit en professionaliteit 
realiseren die we voor ogen heb-
ben, dan vind ik het van belang 
dat ieder betrokken lid hier een 
bijdrage aan levert. En dan wel op 
dat terrein waaraan hij/zij plezier 

beleeft en een toegevoegde waarde kan 
leveren. Zelf heb ik jarenlang korfbal 
gespeeld en ook ben ik bij de Meeuwen 
een aantal jaar trainer/coach/begeleider 
van de A-selectie geweest. Toen ik ge-
vraagd werd voor de TC om met name te 
ondersteunen bij gesprekken met ouders, 
alsook te helpen bij de het realiseren van 

de 2020-gedachte, 
dacht ik: ja, dat is 
leuk en vernieu-
wend. Dat trekt 
me wel aan. En 
het is zo gelopen 
dat ik redelijk snel 
TC-voorzitter ben 
geworden. 

Omschrijf eens 
een reguliere 
dag binnen je 
functie.

Ik ben echt niet 
elke dag met korfbal 
bezig. Dat lukt ook 
niet, daar ik naast 
korfbal ook een 
best intensieve 
baan heb. Maar dat 
geldt natuurlijk 
voor meerdere 
vrijwilligers bin-
nen de Meeuwen. 
Ik heb gelukkig 
zeer betrokken en 
vaardige TC-leden 
om me heen, Anita, Heddie, Marianne, 
Martin en Gert-Jan. Die verzetten samen 
met de wedstrijdsecretaresses veel werk. 
Niet alleen om reguliere (bonds)zaken te 
regelen, maar ook om elk jaar weer de 
teams in te delen en trainers te regelen, 
troubleshooter te zijn bij zieke of gebles-
seerde spelers, enz. Dat is altijd weer 
een hele klus.

Kijkend naar het afgelopen seizoen heb ik 
samen met mijn TC-leden een topdrieplan 
gemaakt. Dat was ook nodig: we hebben 
interne scouting ingezet, een POP (Per-
soonlijk OntwikkelingsPlan) ingezet en er 
is een aantal clinics geweest. Hierbij heeft 
Bart een belangrijke regierol gespeeld. En 
we hebben meer persoonlijke gesprekken 
gevoerd met spelers en trainers. 
Ik probeer met regelmaat bij selectie-
trainingen aanwezig te zijn, alsook bij 
wedstrijden. Dit kan en moet vaker, vind 
ik zelf, want die behoefte leeft ook bij 
onze selectietrainers. 
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Elke maand ko-
men we als TC bij 
elkaar om relevante 
korfbalzaken te 
bespreken, waarbij 
ieder TC-lid zijn of 
haar issues deelt. 
En het komt ook 
regelmatig voor dat 
we tussentijds (mail)
contact hebben. 
Daarnaast heb ik 
tussendoor met 
name contact met 
de bestuursleden 
Jolanda en Harry, 
om zo met elkaar 
aangehaakt te 
blijven.

Wat is jouw 
visie op het 
plan Meeuwen 
2020? 

Een mooie 2020-
ambitie die voor 
een vereniging als 
de Meeuwen ook 

nodig is. “Als je doet wat je deed, krijg je 
wat je kreeg.” Met andere woorden: we 
moeten als vereniging zaken anders doen 
om zo voor de A-junioren en senioren-
teams weer naar de (sub)top te geraken. 
Dit moet gepaard gaan met plezier, maar 
zeker ook met discipline. We zullen de 
leerlijn, dat spelers op hun individuele 
kwaliteit beter worden, verenigingsbreed 
moeten inzetten. Zo worden niet alleen 
individuele spelers beter, maar ook het 
team als geheel, dat is mijn visie! 

Maar dat alleen is niet genoeg. Ik zie de 
Meeuwen als een erg gezellige vereniging. 
En dat moet zo blijven, vind ik. Echter een 
topsportvereniging willen zijn, vergt een 
topsportcultuur. Hierin moet de Meeuwen 
echt nog wel groeien, vind ik. Een stuk 
discipline bij onszelf als TC, bij de trainers 
en ook bij de spelers moet op een hoger 
niveau. Dit zie ik echt als een vereiste 
om stappen richting League te kunnen 
maken. Dat is ook de reden dat we de 

TC verrijken met een 
Topsport-TC. Zo willen 
we het plan 2020 beter 
ondersteunen. De be-
mensing van deze TSTC 
is nagenoeg rond en zal 
bestaan uit echte ken-
ners en liefhebbers van 
korfbal. Extra aandacht 
zal het komend seizoen 
dan uitgaan naar bijvoor-
beeld begeleiding van 
trainers en spelers en 
naar scouting bij andere 
verenigingen. Samen met 
de reguliere TC zien we 
ons prima in staat de 
beweging naar 2020 te 
begeleiden.
En je merkt het al aan 
veel leden. De 2020-
missie geeft energie en 
plezier en dit leidt stap 
voor stap tot betere 
resultaten. 
Onze jeugdteams doen 
het goed. Zij zijn onze 
seniorenspelers voor 
morgen, spelers voor de 
Hoofdklasse, de League! 

Afsluitend: de Meeuwen 
is een brede vereniging 
die naar de top wil; een 
prima streven waar ik 
veel vertrouwen in heb. 
Echter… het gaat niet 
alleen om de selectie-
teams, maar zeker ook 
om de teams die wat 
lager spelen. We hebben 
elkaar nodig om het 
plezier in het spelletje te 
behouden, om die gezel-
lige vereniging te blijven 
met weliswaar wat meer 
discipline, en om mooie 
resultaten te laten zien 
aan ons publiek. 
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Evert Tibbesma

De Meeuwen is een brede  vereniging die naar de top wil!



De Businessclub van KV de Meeuwen 
is en blijft een club van ondernemers, 
met als prachtig uitgangspunt het stevige 
fundament dat in 1999 is gelegd door de 
Vriendenclub.

Door de jaren 
heen zijn de leden 
goede relaties 
geworden, op zowel 
het persoonlijke 
als het zakelijke 
vlak. Relaties die de 
Meeuwen een warm 
hart toedragen. De 
sponsorgelden die 
beschikbaar zijn, 
worden verdeeld 
over jeugd, selectie 
en de Business-
clubactiviteiten.

KV de Meeuwen 
heeft de prachtige 
ambitie voor de 
toekomst uit-

gesproken, namelijk om te groeien naar 
een korfballeagueclub in 2020. Ook de 
Businessclub wil blijven groeien om zo 
KV de Meeuwen fi nancieel te kunnen 
blijven steunen om de nieuwe ambitie 
waar te maken.

Sponsors vinden is tegenwoordig geen 
vanzelfsprekendheid meer; dat weet 

inmiddels menigeen. Om ook in de 
toekomst groei van het aantal leden te 
kunnen blijven genereren, is het belangrijk 
om het zakelijke karakter te versterken 
van de club.

Daarom willen we ons onderscheiden 
door een zakelijk platform te bieden aan 
onze leden. Zodat onze leden elkaar en 
elkaars zakelijke relaties kunnen ontmoe-
ten, kennis met elkaar kunnen delen, 
elkaar informeren en inspireren tijdens de 
door ons georganiseerde bijeenkomsten.

We hebben het afgelopen seizoen de 
onderstaande activiteiten voor onze leden, 

hun partners en zakelijke relaties 
georganiseerd.

•  november 2012 - gezamenlijk diner met 
partners bij de Huifkar, met aansluitend 
een bezoek aan de eerste zaalcompe-
titiewedstrijd van Meeuwen 1.

•  april 2013 - netwerkbijeenkomst 
‘Ondernemen is topsport’ met Tom 
Coronel in het Parkhotel te Putten.

•  juni 2013 - jaarlijks daguitje met een 
bedrijfsbezoek aan het hoofdkantoor 
van de Rabobank in Utrecht en aanslui-
tend fl oating & dining in en aan de 
Utrechtse grachten.

26 Presentatiegids KV de Meeuwen 2013/2014

Businessclub KV de Meeuwen

hun partners en zakelijke relaties 

De Businessclub wil blijven groeien om zo KV de Meeuwen fi nancieel 
te kunnen blijven steunen om de nieuwe ambitie waar te maken.

gesproken, namelijk om te groeien naar 

De sfeer is er heel leuk, 
want een team bestaat 
uit jongens én meisjes. 
 
Op onze website www.kvdemeeuwen.nl kun je nog veel meer lezen over  
onze korfbalvereniging. Want naast de wedstrijden en trainingen zijn er 
ook veel andere leuke dingen te beleven, zoals een vossenjacht, een disco 
en een kookcafé!

Wil je eerst de sfeer proeven en ervaren hoe het is om te korfballen? Doe 
dan een keertje mee met een training. Of kom eens op zaterdag kijken bij 
de wedstrijden van de Meeuwen. 

Korfballen bij de Meeuwen Korfballen bij de Meeuwen Korfballen bij de Meeuwen Korfballen bij de Meeuwen Korfballen bij de Meeuwen Korfballen bij de Meeuwen Korfballen bij de Meeuwen Korfballen bij de Meeuwen Korfballen bij de Meeuwen Korfballen bij de Meeuwen Korfballen bij de Meeuwen Korfballen bij de Meeuwen 
dat wil toch iedereen?dat wil toch iedereen?dat wil toch iedereen?dat wil toch iedereen?dat wil toch iedereen?dat wil toch iedereen?dat wil toch iedereen?dat wil toch iedereen?dat wil toch iedereen?dat wil toch iedereen?dat wil toch iedereen?dat wil toch iedereen?

Korfbalvereniging de Meeuwen
Sporthal en velden:
Halvinkhuizerweg 82
3882 LA  Putten
Telefoon kantine: 0341 - 35 38 39

Secretariaat: 
Beekweg 3
3881 LG  Putten
0341 - 36 04 78

Wilt u meer weten? Scan de code!



Zeldzaam complete partij

Zeldzaam veelzijdig
Galvanistraat 23 • 3861 NJ  Nijkerk 
T (033) 469 80 20 • www.3poorten.nl • E info@3poorten.nl

Drukwerk nodig? De Drie Poorten in Nijkerk biedt u de doordachte 
combinatie van hoogwaardige offsetdrukkerij én prijsconcurrerende 
internetdrukkerij www.DrukDrukDrukker.nl. Zo vindt u op één adres de
oplossing die u zoekt.

Naast drukwerk heeft De Drie Poorten nog veel meer in huis. Via onze 
mailservice verzorgen we de verspreiding van uw drukwerk. Onze  
ontwerpstudio maakt al uw reclame-uitingen en ook met belettering,  
relatiegeschenken, printwerk en promokleding zijn we u graag van  
dienst. De Drie Poorten? Een zeldzaam complete partij!
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