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AGENDA

1 t/m 7 september:
 

Stoepkrabben
ONA teams gaan de stoepen 

weer onkruid vrij maken

27 oktober:

Jaarvergadering  
20:30u Passelegt

Van de voorzitter ...

Hallo allemaal,
 
De zomervakantie zit er weer bijna op en het korfbalseizoen gaat weer beginnen.
Hopelijk heeft iedereen genoten van zijn vakantie, zodat we op de velden weer kunnen 
genieten van mooie sportieve wedstrijden.
 
De pupillen E gaan m.i.v. dit seizoen in een nieuwe spelvorm spelen, wat we 4 korfbal
noemen. De A Jun. gaan dit seizoen ook in een samenwerkingsverband met Astrantia 
spelen.Dit omdat beide verenigingen geen voltallig A team hebben. De wedstrijden en 
trainingen zullen het gehele seizoen plaats vinden op de Passelegt. 
 
Alle leden zijn inmiddels voorzien van nieuwe ONA sokken dit zal een mooiere 
uitstraling geven in het ONA tenue.
 
Zoals jullie weten staat er op de parkeerplaats een kleding container waar je gebruikte 
kleding in kunt doen, zeker nu na de zomer of voor de herfst de kledingkast weer 
opgeruimd wordt. Als bijlage wordt de flyer meegestuurd wat wel/niet in de container 
mag. Hiermee wordt de clubkas weer aangevuld.
  
Bestuur ONA

13 septemper:

start grote clubactie

In memoriam
 

Op 30 juli j.l. kregen wij het droevige nieuws dat 
Christian Kersten, vriend van Henny Stuart en vader 

van Dirk en Anne, op een veel te jonge leeftijd is 
overleden. Christian was een trouwe supporter van 

zijn dochter Anne en zoon Dirk.
 

Wij wensen Henny, Dirk en Anne  
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Van de jeugdcommissie ...

We kunnen weer terugkijken op een geslaagd ONA-kamp. De foto’s zijn terug te vinden 
op de website en Facebook-pagina van ONA.

Als nieuwe leden van de Jeugdcommissie verwelkomen we Jacqueline Nicolasen, 
Jolanda van Dijk en Marian Janssen. Binnenkort ontvangen jullie van ons meer 
informatie over taakverdeling en de contactpersonen per team.

We bedanken Gabri Engelaer die gestopt is als lid voor haar verdiensten. Helaas heeft 
ook Henny om persoonlijke reden, de ziekte en het plotselinge overlijden van haar man 
Chistian haar functie neergelegd. We wensen haar en de kinderen veel sterkte met het 
verwerken van dit enorme verlies. Woorden schieten ons te kort.

9 september:

Jeugdleidersvergadering  
20:30u Passelegt

4 november:

Jeugdleidersvergadering  
20:00u Passelegt



Datum Aanvangstijd Thuis Uit
30-8-2014 11:00 Nas E2 - ONA E1
30-8-2014 11:30 ONA C1 - ODIO C2
30-8-2014 12:15 TOG B1 - ONA B1
30-8-2014 14:00 ONA/Astrantia A1 - Ajola/De Wilma's A1
31-8-2014 12:30 Tuldania 1 - Astrantia/ONA 1

3-9-2014 20:00 ONA MW1 - SkunK MW1
3-9-2014 20:00 ONA Recreanten - Playing Girls
6-9-2014 09:00 Astrantia C1 - ONA C1
6-9-2014 10:00 Nas A1 - ONA/Astrantia A1
6-9-2014 11:00 ONA E1 - Fortuna '74 E1
6-9-2014 13:30 ONA B1 - De Horst B1
7-9-2014 11:00 Astrantia/ONA 1 Miko '76 1

10-9-2014 20:00 Fortuna - ONA Recreanten
13-9-2014 10:00 Diosa E1 - ONA E1
13-9-2014 11:00 Quick Up C1 - ONA C1
13-9-2014 14:00 ONA/Astrantia A1 - Fortuna '74 A1
14-9-2014 13:00 ODIO 1 - Astrantia/ONA 1
17-9-2014 20:30 De Horst MW1 - ONA MW1
17-9-2014 20:00 ONA Recreanten - De Horst
20-9-2014 11:00 ONA E1 - Diosa E1
20-9-2014 11:15 Heumen A1 - ONA/Astrantia A1
20-9-2014 12:30 ONA C1 - Quick Up C1
20-9-2014 14:00 ONA B1 - SDDL B1
21-9-2014 11:00 Astrantia/ONA 1 - Blauw Wit (Ha) 1
24-9-2014 20:00 ONA MW1 - SDDL MW1
24-9-2014 20:00 Klimop - ONA Recreanten
27-9-2014 10:30 ODIO C2 - ONA C1
27-9-2014 11:00 ONA E1 - Nas E2
27-9-2014 13:45 ODIO B1 - ONA B1
27-9-2014 14:00 ONA/Astrantia A1 - SDDL A1
28-9-2014 11:00 Astrantia/ONA 1 - Klimop (K) 1
1-10-2014 20:00 ODIO MW1 - ONA MW1
4-10-2014 10:15 Fortuna '74 E1 - ONA E1
4-10-2014 11:30 ONA C1 - Astrantia C1
4-10-2014 12:15 Nas B1 - ONA B1
4-10-2014 14:00 ONA/Astrantia A1 - ODIO A1
5-10-2014 13:00 Bladella 1 Astrantia/ONA 1
8-10-2014 20:00 ONA MW1 - Fortuna '74 MW1
8-10-2014 20:00 ONA Recreanten - SDDL

11-10-2014 12:00 De Horst A2 - ONA/Astrantia A1
11-10-2014 14:00 ONA B1 - SVO B1
12-10-2014 11:00 Astrantia/ONA 1 - DSV 1
15-10-2014 20:00 TOG MW2 - ONA MW1
15-10-2014 20:00 ONA Recreanten - Quick Up 1

15 juni hadden wij de challenge buiten in 
Balgoij waarin wij zelf mee hebben gedaan met 
Oost <14. 
Dit was voor ons weer een bijzondere ervaring. 
De eerste wedstrijd speelden wij tegen Midden 
<14 en hebben toen 8-8 gespeeld. 
Wij speelden deze wedstrijd uit en hebben hem 
daarom gewonnen. Vervolgens was er om half 2 
de finale: Oost <14 tegen West <14 die wij met 
6-4 hadden verloren. Helaas geen eerste prijs 
voor ons. 

Sylvie, Femke en Britt

Beste Leden,

In maart van dit jaar heeft het Bestuur van ONA jullie gevraagd een enquête in 
te vullen. Door het beantwoorden van de vragen hebben we jullie beleving en 
wensen voor de toekomst kunnen inventariseren. Allemaal bedankt voor de input.  
 
Hierbij een korte terugkoppeling met de belangrijkste punten. De retour 
ontvangen enquêteformulieren, waren mooi verspreid over de leden wat betreft 
leeftijd, aantal jaren lid. De gemiddelde waardering komt uit op 7,8.

Accommodatie, kleding:
Hierover is men in het algemeen tevreden. 
Er zijn enkele verbeterpunten aangegeven, waaronder hoge sokken met ONA 
logo. Inmiddels heeft iedereen een mail ontvangen over het dragen van lange 
sokken en de bestelmogelijkheid.

Nieuwsbrief, website, facebook:
De nieuwsbrief en website worden vaak bekeken en men is tevreden.  
De Facebook pagina is niet bij iedereen bekend.

Contributie:
De hoogte contributie is acceptabel.

Commissies:
Niet iedereen is bekend met de commissies binnen het Bestuur.  
Er zijn diverse mensen die hebben aangegeven zich te willen inzetten voor 
commissies of andere activiteiten. Heel fijn! Zo nodig zullen wij deze personen 
benaderen.

Activiteiten en toernooien: 
Niet iedereen is gelukkig met de opzet van Carnaval en Sinterklaas. Besloten 
is om Carnaval te laten vervallen. Hiervoor komt een andere activiteit. Voor de 
Sinterklaasviering komt er een andere invulling 

Wedstrijd en trainingen: 
Hierbij kwamen enkele opmerkingen over o.a. de aanvang van de training. Het 
zal lastig zijn daar verandering in aan te brengen, maar daar mogelijk wordt er 
natuurlijk rekening mee gehouden.

Iedereen bedankt voor de input en we houden jullie via de nieuwsbrief 
op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

LEDENENQUETE ONA ...

Van de sponsorcommissie ...

Nieuwe shirts voor de A1. 

Tijdens het SPES toernooi, op zaterdag 23 augustus, speelde het  A1 team  
voor het eerst in de nieuwe shirts. Voor aanvang van de eerste wedstrijd kregen 
de dames uit handen van Ferdie Renkens hun nieuwe shirts.  
Op de achterkant van de shirts prijkt het logo van OOvB adviseurs en 
accountants, het bedrijf van Ferdie. ONA bedankt OOvB adviseurs en 
accountants en Ferdie persoonlijk voor de nieuwe shirts. 

Vanaf 25 augustus is Fy-Fit Fysiotherapie 
weer op sportpark de Passelegt, van 
19:00u-20:00u voor het sportspreekuur 
met Sjoerd Hendriks voor Ona en Astrantia 
leden. Voor meer informatie zie de bijlage



is alle individuele-, bord-, advertentie-,  
anonieme sponsoren en Vrienden van ONA  

zeer dankbaar!




