WELKOM bij de ZOMERCLINICS
Gelukkig mogen we weer korfballen na een korfballoze periode. Nu alles weer een beetje
opgestart is, gaan we met Korfbalstars in de zomerperiode alle jeugdkorfballers op 12
verschillende locaties in Nederland leerzame korfbalmomenten aanbieden.
Onder begeleiding van verschillende korfbaltoppers in combinatie met toptrainers,
toptalenten en ervaren lesgevers, willen we jullie een onvergetelijke, gezellige en leerzame
dag bezorgen.
Natuurlijk alles aangepast aan de reglementen van deze huidige Corona-tijd. Zo zullen we in
de jongere categorie niet veel hoeven te veranderen, alleen stellen we natuurlijk voor de
hygiëne en de begeleiding strikte regels op. Voor de oudere groep hebben we regels die
passen bij het 1,5 meter beleid. Per locatie hebben we dit gecheckt. Op onze website staan
links naar deze bestanden.
Dit is gelijk ook de bevestiging dat de betaling gelukt is en bij ons goed is doorgekomen dat
jij op de lijst staat.
Onze stars hebben ook een duidelijk protocol. Ze mogen helaas nog niet meedoen met de
oefeningen en zullen van iedereen 1,5 meter afstand moeten houden. Dat betekent
simpelweg geen handtekeningen uitdelen op shirts, geen selfies maken of highfives geven.
Ook zullen we onze uitleg geven op 1,5 meter afstand en door de hoofd clinicgever door de
headset+boxen. Uiteraard is er wel ruimte voor vragen en krijg je tips van de Stars die
ondersteuning komen geven.
In deze brief vind je alle belangrijke zaken rondom deze clinics, de betalingsinformatie en de
locatie. Tot bij de Zomerclinics!

Meenemen:
• Sportkleding, ook een shirt!
• Er is GEEN mogelijkheid om na de clinic te douchen. Mochten deze regels versoepeld
worden, dan horen jullie dat natuurlijk van ons. Neem dus iets warms mee.
• Je ouders mag je niet meenemen, ze mogen je wel brengen☺ Op het sportpark
wordt je door ons opgevangen en kunnen we alle vragen beantwoorden.
• Wanneer je getapet moet worden, dien je hier zelf voor te zorgen voorafgaand aan
de clinic.
• Een energie-reep en/of banaan zijn aan te raden in verband met de 1,5 uur lange
training.
• Daarnaast is het ook aan te raden een bidon mee te nemen gevuld met water of
sportdrank om goed te kunnen drinken tijdens de clinic. Want de kantine is gesloten
Hygiëne rondom Corona:
We zullen extra maatregelen treffen
• Schoonmaak van de materialen voorafgaand en na de clinic
• Overal hebben we desinfecterend schoonmaak voor de handen
• Mocht je naar het toilet moeten, dan kan je met onze corona-begeleider naar het
toilet worden begeleid
• We gaan er ook vanuit, dat wanneer je verschijnselen hebt van het Corona-virus, je
dan beslist om thuis te blijven en een andere keer weer mee te gaan doen.
Waardevolle spullen:
Het meenemen van waardevolle spullen zoals telefoons, camera’s en dergelijke is geheel op
eigen risico. Korfbalstars is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van jouw
eigendommen.
Parkeren en verblijf:
Er is voldoende ruimte om te parkeren rondom het sportparken. Ouders zijn helaas niet
welkom om te komen kijken en gebruik te maken van de kantine, die helaas dicht is. Mocht
dit veranderen, dan laten we het weten via onze communicatiekanalen.
Aanmelden:
Het is noodzakelijk om je bij aankomst aan te melden bij de sportvelden van desbetreffende
locaties. Daar kun je je melden bij een van de Korfbalstars medewerkers en kunnen zij
controleren of iedereen daadwerkelijk aanwezig is.
Tijden:
10.30-12.00 uur, alle leeftijden.
Het is verdeeld in twee vakken. Een vak voor de groep van 8 tot en met 12 jaar. En het
andere vak van 13 tot en met 16 jaar.
Aanwezig:
Je mag je aanmelden vanaf 10 uur.

Informatie voor ons:
Als er iets is wat wij moeten weten, voor wat betreft uw zoon en/of dochter, dan horen wij
het graag. Relevante zaken kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres dat u kunt
vinden bij onze contactgegevens.
Kosten en betaling:
Je hebt reeds betaald bij aanmelding voor de Zomerclinics. Het bedrag is €17,50. In
vergelijking met onze vorige evenementen, zit er nu geen shirt bij. Dit risico wilden we niet
nemen om dit aan te schaffen, omdat er een kans bestaat dat het afgelast zou kunnen
worden.
Voorwaarde bij annulering:
Wanneer het evenement wordt afgelast ivm Corona, ofwel in zijn totaliteit of per locatie,
zouden we het fijn vinden als je naar een volgend evenement komt: dat zijn de Kerstclinics in
de kerstvakantie. Dan zetten we je op die lijst. Mocht je dit niet willen, dan zullen we de
betaling terugstorten.
Zelf annuleren? Dan hanteren we de volgende 3 punten:
• Indien annulering minimaal twee weken voor de clinic geschiedt, worden er geen
kosten in rekeningen gebracht.
• Bij annulering binnen twee weken voor de clinic geschiedt, wordt er 25% van de
kosten voor deelname in rekening gebracht ivm administratie/bestellingen
• Indien annulering geschiedt binnen 2 dagen voor de clinic plaatsvindt, wordt het
gehele bedrag voor deelname in rekening gebracht. Dit heeft te maken met dat we
dan geen andere deelnemers meer kunnen toelaten.
Locaties + Data:
• Alphen aan de Rijn
Olympiaweg 2, 2406 LG Alphen aan den Rijn
24 juli, 7 aug en 21 aug
•

Arnhem
Breezandpad 13, 6843 JM Arnhem
28 juli, 11 aug en 18 aug

•

Arnemuiden
Van Cittersweg 2i, 4341 RC Arnemuiden
30 juli, 13 augustus, 20 augustus

•

De Lier
Veilingweg 18, 2678 LN De Lier
30 juli, 13 aug en 27 aug

•

Eindhoven
Rijstenweg 9, 5652 CG Eindhoven
29 juli, 12 aug en 19 aug

•

Drachten
Sportlaan 10, 9203 NV Drachten
6 juli, 20 juli en 3 aug

•

Koog aan de Zaan
Topsportcentrum De Koog, Wezelstraat 7E, 1541 LZ Koog aan de Zaan
7 juli, 21 juli en 4 aug

•

Dordrecht
Locatie nnb
27 juli, 10 aug en 24 aug

•

Tiel
Beethovenstraat 18, 4003 KX Tiel
17 aug en 25 aug

•

Utrecht
Loevenhoutsedijk 2, 3552 XE Utrecht
31 juli, 14 aug en 28 aug

•

Vriezenveen
Schout Doddestraat 50, 7671 GT Vriezenveen
9 juli, 23 juli en 6 aug

•

Zwolle
Nijenhuislaan 2, 8043 WD Zwolle
8 juli, 22 juli

Contact Korfbalstars:
Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij de medewerkers van Korfbalstars
via: info@korfbalstars.nl
We hopen dat we je op deze manier voldoende hebben kunnen informeren. Tot ziens in de
zomer!
Met vriendelijke groet, Team Korfbalstars

