KORFBAL in de KERSTVAKANTIE
Wil jij je schot HOT maken voor in het nieuwe jaar? Kom dan weer naar de Kerstclinics!
Leer vanuit elke positie te scoren en wie weet ga jij net zo goed als onze Stars schieten! Met nieuwe
oefeningen en uitdagingen met & tegen de Stars gaan wij jullie dit leren. Zo kan jij straks in het
nieuwe jaar hopelijk meer doelpunten gaan SCOREN! Wat op 3 januari tot en met 7 januari gepland
stond, is uitgesteld naar de voorjaarsvakantie van 22 februari t/m 4 maart. De clinics worden op zes
verschillende locaties in Nederland de Kerstclinics georganiseerd.
Uiteraard speel je tijdens de clinic ook tegen de Stars die ondersteuning komen geven. Spelers uit de
top van Nederland komen zoals elk jaar helpen. Wie dat zijn hoor je binnenkort via onze socials
Facebook en Instagram!
In deze brief vind je alle belangrijke zaken rondom deze clinics, de betalingsinformatie en de locaties.
Tot bij de Kerstclinics!

Meenemen:
Sportschoenen, sokken en sportbroekje zijn het meest noodzakelijk. Het shirt krijg je van ons! Er is
een mogelijkheid om na de clinic te douchen. 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 intensieve 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.
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 parkeergelegenheid bij de betreffende locaties. Helaas is het vanwege de huidige
Coronamaatregelen niet mogelijk voor ouders om te komen kijken en gebruik te maken van de
kantine. Mocht dit veranderen, dan laten we het weten via onze communicatiekanalen.
Aanmelden:
Het is noodzakelijk om je bij aankomst aan te melden in de kantine. Daar kunnen de Korfbalstars
medewerkers controleren of iedereen daadwerkelijk aanwezig is.
Tijden:
Aanmelden kan een half uur van te voren.
10:00 uur tot 12:00 uur: E’s en D’s. Aanwezig en melden rond 9:45 uur.
13:00 uur tot 15:00 uur: C’s en B’s. Aanwezig en melden rond 12:45 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:
Het bedrag wordt bij aanmelding gelijk via IDEAL betaald. Betaling zorgt tevens voor definitieve
aanmelding.
Het bedrag voor deelname aan de clinic is €25,- inclusief €0,50 administratiekosten.
Voorwaarden bij annulering:
•

Indien annulering minimaal twee weken voor de clinic geschiedt, worden er geen kosten in
rekeningen gebracht exclusief administratiekosten.
• Bij annulering binnen twee weken voor de clinic geschiedt, wordt er 5% van de kosten voor
deelname in rekening gebracht.
• Indien annulering geschiedt op de dag zelf of één dag voor de clinic plaatsvindt, wordt het
gehele bedrag voor deelname in rekening gebracht.
• Bij aflasting van het event heeft u de volgende mogelijkheden:
- Automatische deelname bij (eerst)volgende clinics
(Meiclinics/zomer/kerstclinics)
- Geld terug exclusief administratiekosten

Locatie + (nieuwe) Data:
•

Papendrecht in de hallen van PKC/Vertom
Sportpark Oostpolder, Papendrecht
3356 LC, Andoornlaan 36
Data: 3 januari--> maandag 28 Februari

•

Delft in de hal van Fortuna/Delta Logistiek
Fortunahal, Delft
2629 HP, Schoemakerstraat 340
Data: 4 januari--> dinsdag 1 maart

•

Gorredijk in de hal van LDODK/Rinsma Modeplein
Sporthal Kortezwaag, Gorredijk
8401 AA, Mientewei 2
Data: 4 januari--> Dinsdag 22 februari

•

Koog aan de Zaan in de hallen van KZ/Thermo4U
Topsportcentrum De Koog, Koog aan de Zaan
1541 LZ, Wezelstraat 7E
Data: 5 januari--> woensdag 23 februari

•

Bennekom in de hallen van DVO/Accountor
Sportpark ‘De Eikelhof’, Bennekom
6721 VM, Achterstraat 1
Data: 6 januari --> donderdag 3 maart

•

Arnemuiden in de hal van KV TOP Arnemuiden
Sporthal de Blikken, Arnemuiden
4341 LV, Pereboomweie 2
Data: 7 januari--> vrijdag 4 maart

Contact Korfbalstars:
Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij de medewerkers van Korfbalstars via
kerstclinic@korfbalstars.nl
We hopen dat we je op deze manier voldoende hebben kunnen informeren.
Hopelijk tot snel bij één van de locaties!
Met sportieve groet,
Team Korfbalstars

