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Van de voorzitter ...

Hallo allemaal,

Na een erg mooie en zonnige zomervakantie, is het korfbalseizoen weer 
begonnen. De 1e trainingen en oefenwedstrijden zitten erop zodat de 
competitie in het weekend van 8 en 9 sept kan beginnen.

Wij wensen alle speelsters, trainsters, trainers, scheidsrechters en 
supporters en andere vrijwilligers een mooi korfbal seizoen toe.

Namens bestuur ONA
Anita Groenen

29 oktober 2018:

ONA Jaarvergadering
Aanvang 20:30u, Passelegt

september:

Stoepkrabben
ONA teams en helpers,

gaan de straten weer ontdoen
van alle onkruid

Vertrouwenspersoon ...
Sinds enkele jaren is Jeannie de Vries – Bongaerts onze 
vertrouwenspersoon. Vanaf seizoen 2017-2018 gaat zij in 
deze hoedanigheid stoppen bij ONA. Wij bedanken haar, 
voor haar inzet al die jaren! Wij denken in Esther van 
Wagenberg een waardig opvolgster gevonden te hebben. 
Vanaf dit seizoen neemt zij het stokje van Jeannie over, 
onderstaand stelt ze zichzelf kort voor.

Hallo,

Mijn naam is Esther van Wagenberg. De meeste van jullie 
zullen mij wel kennen van de Landwinkel aan de Rotsestraat. 
Ik ben getrouwd met Harrie en woon nu alweer ruim 25 jaar 
in Overasselt. Wij hebben twee zoons, Harm en Bart en zij 
zijn lid van de Overasseltse Boys.

Vandaar dat ik zelf nooit zoveel te maken heb gehad met 
ONA en toen mij gevraagd werd of ik vertrouwenspersoon 
wilde worden dacht ik; nou dat is een mooie kans om wat 
voor jullie vereniging te betekenen. Ik wens iedereen een 
sportief en succesvol korfbalseizoen toe!!

Groetjes, 
Esther van Wagenberg 

Korfbal avond
3 oktober 2018

Deze avond is er een 
specialist aanwezig met 
de Mizuno korfbalschoenen.

www.facebook.com/intersportsnelders | Spoorstraat 49  Wijchen | Telefoon 024 - 6415467

Op de gehele collectie
korting
20% 



 

 

Ook komend sportseizoen is er bij korfbalvereniging ONA voor meisjes én jongens 

tussen de 3 en 5 jaar oud weer de kangoeroetraining! Kom je ook meedoen? Ben je 

tussen de 3 en 5 jaar en wil je
 graag op een spelende wijs bewegen, sporten en spelen? 

Kom dan gezellig mee doen op de kangoeroetraining van korfbalvereniging ONA. De 

training is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Op de website staan 

de actuele data, waarop de kangoeroetraining gehouden worden. 

Neem voor meer informatie contact op via jeugdcommissie@korfbalverenigingona.nl 

Check de site voor actuele 

informatie over onze

Datum Tijd Thuis Uit
8-9-2018 09:30 ODIO E1 - ONA E1
8-9-2018 12:00 ODIO A2 - ONA A1
8-9-2018 13:00 ONA F1 - De Horst F1
9-9-2018 11:00 Astrantia/ONA 3 - Flash 3
9-9-2018 11:15 JES 2 - Astrantia/ONA 2
9-9-2018 13:00 Bladella 1 - Astrantia/ONA 1

12-9-2018 20:00 Diosa MW1 - ONA MW1
12-9-2018 20:00 ONA - Pl Girls
12-9-2018 20:00 ONA - Playing Girls
15-9-2018 09:30 TOG F1 - ONA F1
16-9-2018 10:30 ODIO 3 - Astrantia/ONA 3
16-9-2018 11:30 Astrantia/ONA 2 - ODIO 2
16-9-2018 13:00 Astrantia/ONA 1 - ODIO 1
19-9-2018 20:00 ONA - Quick up
19-9-2018 20:00 ONA - Quick up
19-9-2018 20:00 ONA MW1 - Fortuna '74 MW1
22-9-2018 09:00 Heumen F1 - ONA F1
22-9-2018 10:00 ONA E1 - Playing Girls E1
22-9-2018 11:45 ONA A1 - MOSA '14 A1
23-9-2018 11:00 Altior 3 - Astrantia/ONA 2
23-9-2018 11:00 Astrantia/ONA 3 - DAW Schaijk 3
23-9-2018 13:30 De Horst 1 - Astrantia/ONA 1
26-9-2018 20:00 Klick '15 MW1 - ONA MW1
26-9-2018 20:00 Pl Girls - ONA
26-9-2018 20:00 Playing Girls - ONA
29-9-2018 09:30 VIOS (O) E4 - ONA E1
29-9-2018 13:00 ONA F1 - Heumen F1
29-9-2018 13:30 Nas A1 - ONA A1
30-9-2018 11:00 Diosa 2 - Astrantia/ONA 3
30-9-2018 11:30 Astrantia/ONA 2 - BMC 2
30-9-2018 13:00 Astrantia/ONA 1 - VVO/Klimroos 1
6-10-2018 10:00 De Horst F1 - ONA F1
6-10-2018 10:00 ONA E1 - Nas E1
6-10-2018 11:45 ONA A1 - Fortuna '74 A2
7-10-2018 10:30 NDZW 2 - Astrantia/ONA 2
7-10-2018 13:00 Rooi 1 - Astrantia/ONA 1

10-10-2018 20:00 ONA MW1 - ODIO MW1
13-10-2018 09:30 Klick '15 E1 - ONA E1
13-10-2018 11:30 SDDL A1 - ONA A1
13-10-2018 13:00 ONA F1 - TOG F1
14-10-2018 11:00 Be Quick 4 - Astrantia/ONA 3
14-10-2018 11:30 Astrantia/ONA 2 - Celeritas (S)/Avanti (S) 2
14-10-2018 13:00 Astrantia/ONA 1 - Oranje Wit (L) 1
17-10-2018 19:30 NAS - ONA
17-10-2018 19:30 NAS - ONA
17-10-2018 20:30 De Horst MW1 - ONA MW1
20-10-2018 10:00 ONA E1 - De Horst E3
20-10-2018 11:45 ONA A1 - SVO A2
21-10-2018 11:00 Astrantia/ONA 3 - SVO 2

Vertrouwenspersoon 

Waar veel mensen bij elkaar komen, ontstaan wel eens problemen. Veel 
van die problemen zijn met een goed gesprek tussen de betrokkenen 
op te lossen. Problemen tussen spelers onderling, tussen spelers en hun 
coach horen op een sportieve manier met elkaar te worden uitgesproken. 
Soms zitten problemen of gevoelens dieper. Ook is het mogelijk dat je 
je zorgen maakt om iemand of een situatie. Als je het moeilijk vindt 
daarover te praten met familie, vrienden, teamgenoten, trainers of 
bestuursleden, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Wanneer kan de vertrouwenspersoon je helpen? 

Het vertrouwen in elkaar is er niet of er is angst om over het probleem 
te praten. Problemen kunnen over jezelf gaan maar het kan ook zijn 
dat jij je zorgen maakt over iemand anders. De vertrouwenspersoon 
kan je dan misschien helpen. Deze wil altijd naar je luisteren en samen 
met jou een manier proberen te vinden om het probleem op te lossen. 
Vertrouwenspersonen zullen nooit over jou en jouw verzoek met anderen 
praten als je dat zelf niet wilt. Het is wel eens moeilijk om te bepalen 
wat nou wel en wat niet normaal is. Wat zeker niet normaal is zijn 
bijvoorbeeld de volgende zaken:
 
 • Discriminatie
 • Pesten
 • Agressie en geweld
  • Machtsmisbruik
  • Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie
 • Diefstal
 • Drugsgebruik op het korfbalterrein
 • Wetsovertredingen

Maar, ook wanneer jouw probleem een andere is dan in bovenstaand 
rijtje staat vermeld, is er de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon te 
benaderen.

Vertrouwelijkheid en verslaglegging 

Alle zaken die bij de vertrouwenspersoon worden aangekaart worden in 
principe vertrouwelijk behandeld. Er worden alleen derden (waaronder 
het bestuur) ingelicht over zaken, wanneer de betrokkene(n) hiervoor 
duidelijk toestemming geven. De vertrouwenspersoon werkt volledig 
onafhankelijk maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Hoe kom je in contact met de vertrouwenspersoon? 

Op onze website kun je de contactgegevens van onze 
vertrouwenspersoon vinden. 

Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.





is alle individuele-, bord-, 
advertentie-, anonieme sponsoren 

en Vrienden van ONA  
zeer dankbaar!

www.korfbalverenigingona.nl
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volgende editie? 
 
Mail naar:
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