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AGENDA

20 & 22 september: 

Stoepkrabben
ONA teams en vrijwilligers

gaan, vanaf 18:00u, stoepen 
weer ontdoen van onkruid

18 oktober: 

Ouder vergadering
Aanmelding vereist! 

19:00u - 20:00u 
Passelegt

18 oktober:
 

Ledenvergadering 
Algemene ledenvergadering 

20:30u Passelegt

Van de voorzitter ...

Hallo allemaal, 

We staan voor een nieuw korfbal seizoen, nu de vakanties ten einde zijn.  
De trainingen zijn in volle gang en iedereen heeft er zin in. 

In het weekend van 11 september start de veldcompetitie en duurt tot 
eind oktober. Hierna gaan we de zaal in, voor de voorbereiding op de 
zaalcompetitie.

Na 2 onvolledig gespeelde seizoenen, gaan wij er vanuit dat we dit seizoen, 
als vanouds kunnen starten met een mooie en volledige veldcompetitie. 

Langs de lijn hopen wij weer onze trouwe supporters te verwelkomen. 
Partners, kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere korfballiefhebbers.

Scheidsrechter zijn is niet altijd even makkelijk. Je moet snel een beslissing 
maken tijdens het spel en langs de zijlijn horen we regelmatig commentaar 
op de scheidsrechter. Laat de beslissing aan de scheidsrechter over. 
De coaches gaan in gesprek met de scheidsrechter, als er opmerkingen 
zijn over het fluiten. Supporters kennen niet altijd de huidige spelregels, 
commentaar geven als supporter is niet sportief en niet gewenst.  
We zijn altijd op zoek naar nieuwe scheidsrechters! Is dit iets voor jou? 
Neem dan contact met ons op, dan zorgen wij voor de cursus en materialen. 
Alvast bedankt! 

Wij wensen alle speelsters,trainsters,coaches,scheidsrechters en natuurlijk 
de supporters een fijne competitie toe. 

Namens bestuur ONA
Anita Groenen

Van zondag 5 september t/m zaterdag 
13 november 2021 ontvang je bij 
elke 10 euro aan boodschappen* 
en wekelijkse actieproducten een 
sponsorpunt met een unieke code. 
Je bepaalt zelf aan welke club of 
vereniging je jouw sponsorpunt(en) 
schenkt. En hoe meer sponsorpunten 

je spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas van jouw 
cluppie! Ook kun je weer digitaal zegels sparen bij deze 
spaarcampagne. Je ontvangt dan direct 1 sponsorpunt gratis!

https://www.plus.nl/info-spaar-voor-je-club
https://instagram.com/korfbalvereniging_ona%3Fr%3Dnametag%0D
https://nl-nl.facebook.com/onaoverasselt/
http://www.korfbalverenigingona.nl
https://clubs.deventrade.com/nl/kv-ona


Kledingcontainer 
passelegt

Op onze site 
staat wat er 
wel en niet 
in mag! Voor 
iedere kilo 
ontvangt 
ONA een 
vergoeding. 
Dit komt geheel ten goede 
aan Korfbalvereniging ONA! 

Vetcontainer 
passelegt

Gebruikt (frituur)vet  
kan in de gele  
container.  
De opbrengst  
komt geheel  
ten goede aan  
OVB

Hallo allemaal,

Korfbalvereniging ONA doet (weer) mee aan de Grote Clubactie! 
 
Omdat er online loten verkocht kunnen worden, vinden wij deze 
actie beter dan "scoren voor je club". Als je niet kunt of wilt, hoef je 
niet langs de deur voor onze jaarlijkse Club actie.

We willen zoveel mogelijk loten verkopen voor ons doel, Thea's 
jeugdkamp en spelmaterialen. Een lot kost € 3,-- en hiervan 
ontvangt ONA € 2,40!

80% per verkocht lot is dus voor ONA!

Helpen jullie mee? Vanaf 18 september a.s. ontvangt ieder lid 
van ONA een persoonlijke code. Deze link + QR code kan met 
iedereen gedeeld worden via WhatsApp, social media of e-mail 
met je familie en vrienden.

Mocht je meer informatie willen, dan vindt je deze op de site van de 
Grote Clubactie.  
https://www.clubactie.nl/verenigingen/hoe-werkt-het/

Vrijdagavond 3 sept. hebben we onze vaste vrijwilligers 
uitgenodigd voor een gezellige avond onder elkaar. Onder het 
genot van een hapje en een drankje werd er in groepjes gestreden 
wie de winnaar zou worden van deze avond. De organisatie had 
een mooi programma gemaakt en de strijd was groot. 

 

Datum Tijd Thuis Uit
11-9-2021 09:00 Spes (M) E1 - ONA E1
11-9-2021 11:30 Spes (M) D2 - ONA D1
12-9-2021 11:00 SVOC '01/United 2 - Astrantia/ONA 2
12-9-2021 12:30 ODIO 4 - Astrantia/ONA 3
15-9-2021 20:00 Playing Girls - ONA Recreanten
18-9-2021 09:00 ONA D1 - De Peelkorf D1
18-9-2021 09:30 ODIO E1 - ONA E2
18-9-2021 12:30 ONA E1 - VIOS (O) E2
19-9-2021 10:00 Astrantia/ONA 3 - Spes (M) 4
19-9-2021 11:00 Astrantia/ONA 2 - VMS '21 2
19-9-2021 13:00 Astrantia/ONA 1 - De Korfrakkers 1
25-9-2021 09:00 ONA E2 - Heumen E1
25-9-2021 09:15 VIOS (O) E3 - ONA E1
25-9-2021 11:10 De Peelkorf D2 - ONA D1
26-9-2021 10:00 Diosa 3 - Astrantia/ONA 3
26-9-2021 12:40 Spes (M) 1 - Astrantia/ONA 1
29-9-2021 20:00 ZKV - ONA Recreanten
30-9-2021 20:00 Astrantia/ONA 1 - Flamingo's (M) 1
2-10-2021 10:00 Eendracht E1 - ONA E2
3-10-2021 11:30 SVO 2 - Astrantia/ONA 2
3-10-2021 16:00 Astrantia/ONA 1 - Prinses Irene 1
9-10-2021 09:00 ONA E2 - SVO E1
9-10-2021 10:00 ONA E1 - De Horst E2
9-10-2021 11:00 ONA D1 - VIOS (O) D2

10-10-2021 10:00 Astrantia/ONA 3 - Fortuna '74 2
10-10-2021 11:00 Astrantia/ONA 2 - Oxalis 2
10-10-2021 13:00 Astrantia/ONA 1 - De Peelkorf 1
13-10-2021 20:00 ONA Recreanten - ZKV
16-10-2021 09:00 Klick '15 E1 - ONA E1
16-10-2021 10:30 De Horst E3 - ONA E2
16-10-2021 10:30 De Horst D1 - ONA D1
17-10-2021 10:00 Nas 1 - Astrantia/ONA 3
17-10-2021 10:30 Astrantia/ONA 2 - JES/Klick '15 2
17-10-2021 15:00 Be Quick 1 - Astrantia/ONA 1
23-10-2021 09:00 ONA E2 - TOG E1
23-10-2021 10:00 ONA E1 - Diosa/Playing Girls E1
24-10-2021 10:30 Astrantia/ONA 3 - Rheko 1
24-10-2021 11:00 ODIO 2 - Astrantia/ONA 2
31-10-2021 11:00 Astrantia/ONA 2 - SVOC '01/United 2

3-11-2021 20:00 ONA Recreanten - Playing Girls

Vrijwilliger bedankt! Bedankt voor je vrije tijd, 
je energie, je enthousiasme en inzet voor ONA!

https://www.clubactie.nl/verenigingen/hoe-werkt-het/
https://www.clubactie.nl/verenigingen/hoe-werkt-het/


 
Heeft u interesse in een advertentie?

Neem dan contact op met  
onze sponsorcommissie via:

sponsoring@korfbalverenigingona.nl

http://www.vdg-accountancy.nl
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