
 

 

 

De derde nieuwsbrief heeft even op zich laten wachten. Maar niet getreurd!!! Jullie 

kunnen weer volop genieten van de laatste nieuwtjes en gebeurtenissen.  
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Van het bestuur. 

Het is weer een tijdje geleden dat de digitale nieuwsbrief is verschenen. Vandaar dat 

jullie een aantal onderwerpen aantreffen die de afgelopen maanden hebben gespeeld. 

In de zomer werd duidelijk dat de bond, door onder andere de herindeling van de 

districten, de leeftijdsgrenzen bij de jeugd strikt zouden hanteren. We hadden drie 

teams die net niet aan de gemiddelde leeftijd voldeden. Na overleg met de TC is 

besloten deze teams een leeftijdscategorie hoger op te geven. Dus geen E, D en C, 

maar D, C en B. Voordeel is dat we het volgend seizoen deze indeling waarschijnlijk 

kunnen handhaven. 

In september hebben we het schoolkorfbaltoernooi gehad. Ten 

opzichte van vorig jaar was het aantal deelnemers verdubbeld. Elders 

treffen jullie een stukje daarover aan. Het toernooi is prima verlopen, 

met dank aan de organisatie (Ingeborg, Erik, Tim en Edith), maar ook 

aan Guido en Berna die de clinics op de basisscholen hebben 

verzorgd. Maar ook dank aan Timo Ribberink, de sportcoördinator van 

de gemeente Westervoort, die de contacten met de scholen heeft 

verzorgd en de organisatie heeft bijgestaan. 

We hebben dit seizoen weer een Senioren 1 team. De oude A1 is als ploeg 

doorgeschoven naar de senioren. We hebben gekozen voor een inschrijving in de 

laagste wedstrijdklasse. Het is nog een erg jonge ploeg (een deel kan nog twee jaar 

als junior korfballen). Met elkaar zijn we het avontuur aangegaan. Het doel is ervaring 

opdoen en gaandeweg de competitie groeien. De ploeg verdient een pluim. Ook al is 

op het veld alles verloren, ik zie een stijgende lijn in het spel. Ik heb wedstrijden gezien 

waar we nog een maatje te klein waren, maar ook wedstrijden die we hadden kunnen 

winnen. Ervaring en rust in het spel op bepaalde momenten zijn daarbij belangrijke 

factoren, evenals het vertrouwen in eigen kunnen. 

De veldcompetitie voor wat betreft het najaarsdeel is afgelopen. We hebben 1 

kampioen nl. de B1. Gefeliciteerd!!! In de zaal zijn jullie een klasse hoger ingedeeld en 

dat betekent een nieuwe uitdaging. Ook de andere ploegen hebben het prima gedaan, 

zeker als je de indeling in acht neemt. Inmiddels is de zaalcompetitie begonnen en ik 

ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. 

We hebben ook een nieuwe sponsorcomissie. Erik Hendriksen en Marco Odijk zullen 

deze commissie bemensen. Hans Erren en Rob van Leur (van Stefans bloem en zo) 

zijn bereid om Erik en Marco vanuit hun kennis te adviseren.  

Belactie vriendenloterij: Op 10 oktober hebben een aantal leden uit de S1 en midweek 

een belactie voor de vriendenloterij gehouden. Elders kunnen jullie over het resultaat 

lezen, maar ik wil iedereen die heeft meegeholpen hartelijk bedanken. Het geld wat we 



krijgen van de vriendenloterij vormt een welkome aanvulling op de inkomsten uit de 

contributie.  

Klusclub: Al een tijdje proberen we binnen Wesstar een klusclub op te richten met 

leden of vrienden van Wesstar, die met pensioen zijn of gewoon tijd hebben en bereid 

zijn een deel daarvan in te zetten voor klussen. Het is de 

bedoeling om daarvoor de maandagmiddag vanaf 13:00 uur 

te gebruiken. We zoeken nog mensen die ‘s 

maandagsmiddags tijd hebben om zo nu en dan de handen 

uit de mouwen te steken en die een aantal 

onderhoudsklussen binnen de vereniging willen oppakken. 

Die hulp is hard nodig. Dat hoeft niet elke week (maar mag 

natuurlijk wel). Elke mogelijkheid helpt. Als je dit leest en heb je tijd neem dan contact 

op met Hans Scharrenberg [06-50740043] 

Website: De website is sinds de zomer vernieuwd. Kelvin Derksen heeft de nodige tijd 

daarin gestoken. De site is nu overzichtelijker en ook makkelijke door de diverse 

commissies te vullen.  Dat laatste moet nog wel op een aantal plaatsen gebeuren. 

Verslagen van wedstrijden, foto’s van leuke momenten, mededelingen etc. etc. kan 

allemaal op de site. Op 28 oktober heeft Kelvin aan de verschillende commissies uitleg 

gegeven over de werking van de site. Maak gebruik van de site en kijk er regelmatig 

op.   

Nieuwe shirts: In de algemene ledenvergadering heeft Hans Erren aangeboden de 

teams van nieuwe shirts te voorzien. Er is voor gekozen om de ‘’kledinglijn’’ van de 

shirts van de S1 en de C1 (gesponsord door Stefans Bloen en Zo) voor de hele 

vereniging te gebruiken. De overige teams hebben inmiddels de nieuwe shirts. Maar 

Hans heeft ook voor alle teams inloopshirts geregeld. Hans namens de hele 

vereniging heel erg bedankt voor dit grandioze gebaar.  

 

Dat was het tot zover.  

Rob Lambermont 



 

 

 

 

 

 

 

5 Rob Lambermont 

7 Cees Broers 

14 Fleur van Yperen 

20 Max Erren 

20 Sanne Hermsen 

23 Amber van Hoof 

25 Denise Tollenaar 

28 Edith Kasteel 

29 Ben Navarro 

 

 

4 Lilian Hendriks 

7 Ben Derksen 

17 Roos van Gelder 

18 Luc Jansen 

 



 

Wesstar is al vanaf 2004 een partner van de Vriendenloterij. Toen heette het nog de 

Sponsor/bingoloterij. Bij de vriendenloterij kunnen deelnemers zelf bepalen welk goed doel zij 

steunen. Dit kan ook een club of vereniging zijn. Van elk lot gaat dan direct de helft  [ €5,50] 

naar de clubkas van de vereniging. Zo steunen al diverse leden, familie en/of  vrienden van de 

leden Wesstar met een lot van de vriendenloterij en maken zelf kans op fantastische prijzen.  

Dit jaar heeft onze vereniging 

weer deelgenomen aan de 

Nationale Belweken. Enkele 

enthousiaste leden hebben 

stinkend hun best gedaan om 

zoveel mogelijk loten te 

verkopen [19 in het totaal] De 

vereniging is hier erg blij mee. 

Bedankt!! Elk verkocht lot 

levert extra inkomsten op voor 

Wesstar.  

Ook mensen die al een lot 

hebben bij de vriendenloterij 

kunnen deze koppelen aan de 

vereniging. 

Heeft u al een lot? Nog niet gekoppeld? Doorgeven kan op verschillende manieren. 

Voor jou een kleine moeite voor de vereniging een groot plezier als je dat alsnog wilt doen.   

Je kunt als lid zelf bellen naar de Vriendenloterij [020-677 6880] en doorgeven dat je Wesstar 

wilt steunen. Geef dan onze clubcode door 172309. Wil je liever niet bellen maar ons wel 

steunen. Geeft dan jouw Naam, Adres, Woonplaats en rekeningnummer door aan de 
vereniging. Wij verzamelen dan de gegevens en geven dit in één keer door aan onze partner 
“De Vriendenloterij”. Heb je liever een wijzigingsformulier dan kunnen wij deze ook aan je 

doormailen.  
 
Wil je hier meer over weten?  
Neem dan contact op met mij. Ik ben te bereiken op 
telefoonnummer  06-33373336 of per e-mail peescelu@planet.nl. 
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Schoolkorfbal 
 

Hallo allemaal, 

 

Op 13 september was er bij Wesstar het schoolkorfbal-

toernooi. 

Er waren in het begin even wat startproblemen die niet te 

voorzien waren. 

Maar toen het eenmaal was opgestart liep het prima. 

 

De kinderen genoten en er stond veel publiek aan de kant. 

De disco werd niet heel druk bezocht maar de kinderen die er waren hebben veel 

plezier gehad. 

Het was een erg geslaagde middag/avond. 

 

Wij willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen met het schoolkorfbal-

toernooi. 

De mensen die de kantine beheerden, de spelers/speelsters van de A en B en de 

midweek die een groep begeleiden, degene die tijdens de trainingen op 

woensdagmiddag hebben geholpen, de scheidsrechters/sters, Berna, Guido en 

Edith die op school actief zijn geweest, de mensen die hebben geholpen met de 

opbouw in de middag en iedereen die verder heeft geholpen met de voorbereiding 

en die ik ben vergeten. 

 

Natuurlijk zijn er ook dingen die anders of nog beter kunnen, geef die s.v.p. door 

aan mij (ingeborg33@online.nl ) 

Graag voor 1 december reageren, bedankt. 

We nemen dat mee in de evaluatie. 

 

Bedankt Ingeborg, Edith, Erik en Tim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Administratie KV Wesstar en SEPA    

Inleiding 

Sinds dit jaar is KV Wesstar ook in de “cloud” te vinden. De financiële-administratie wordt in de 

cloud gevoerd met Multivers Online. Een product van softwareleverancier Unit4. Unit4... ken ik 

dat niet ergens van?...” jazeker, dat is de sponsor van het Nederlands elftal van die andere 

sport op het gras en met een bal.  

Multivers Online is, zoals de naam doet vermoeden, een product dat online te benaderen is. 

En dat is vooral handig voor nu en voor in de toekomst. 

 

Waarom Multivers Online 

Dit pakket wordt door Unit4 aan alle verenigingen zonder winst oogmerk en waarvan de 

bestuurders uit vrijwilligers bestaan, tegen gereduceerd tarief beschikbaar gesteld. Het is een 

volwassen applicatie die KV Wesstar in staat stelt de financiële administratie efficiënt te 

voeren. Het voordeel van de online applicatie is dat deze onafhankelijke van de computer of 

laptop te benaderen is. Dat is handig omdat meerdere personen toegang kunnen krijgen en bij 

toekomstige wisselingen van penningmeesters. Tweede voordeel is de backup, die iedere 

nacht automatisch door Unit4 wordt verzorgd. Het derde voordeel is dat deze applicatie 

aangepast wordt door Unit4 bij wettelijke wijzigingen. En dat is een mooi bruggetje naar de 

veranderingen op het gebied incasseren van de contributie. Vanaf 1 februari 2014 moeten alle 

incasso's die bij de bank ingevoerd worden, voldoen aan een nieuwe standaard, SEPA. Dat is 

een logisch vervolg op de invoering van de euro in 2002.  

 

SEPA, Single European Payment Area 

Met de komst van SEPA wordt het eenvoudiger om betalingen en incasso's binnen Europa te 

automatiseren. Nu is dat “Europa” voor KV Westtar een beetje “over de korf” geschoten. Maar 

we hebben er wel mee te maken. Denk ook aan onze bankrekeningnummers die opeens IBAN 

genoemd worden. En met de invoering van SEPA moet de incasso, van bijvoorbeeld de 

contributie, aan nieuwe eisen voldoen. De oude incassomachtigingen blijven geldig maar, 

moeten wel in de administratie worden ingevoerd. Bij iedere incasso opdracht wordt er een 

referentie- of mandaatnummer op het afschrift vermeld. Dat is verplicht. Dat nummer komt uit 

de administratie. Een goede reden dus om de map van KV Wesstar met de bestaande 

machtigingen eens door te spitten op compleetheid en juistheid. 

 

                 

 



Incasso machtigingen 

Bij het doorspitten van de incassomachtigingen komen er wat onduidelijkheden naar boven. 

Rekeningnummers die in het verleden gewijzigd zijn, gecombineerde machtigingen, dus 

meerdere leden op een machtiging. Vervolgens meerdere leden op 1 machtiging, waarvan 

een aantal van deze personen geen lid meer zijn. Wellicht machtigingen die geheel ontbreken 

etc. 

Om deze administratie beheersbaar te houden, kies ik ervoor om voor ieder lid een eigen 

machtiging te verzorgen. Het kan dus voorkomen dat er een nieuwe machtiging opgestuurd 

wordt, met het verzoek om deze ondertekend terug te sturen. Er verandert niets aan het 

bedrag dat afgeschreven gaat worden. Dat is natuurlijk gewoon gelijk aan de hoogte van de 

contributie. Bij rekeninghouders die voor meerdere leden contributie betalen, verandert er wel 

iets. De contributie wordt per lid geïncasseerd in plaats van 1 verzameld bedrag. Ik verwacht 

deze wijziging per februari 2014. 

Samenvattend 

KV Wesstar is ook op financieel gebied, voorbereid op de toekomst met een administratie in 

de cloud. Tegelijkertijd voeren we de wettelijke wijzigingen op gebied van incasseren door 

(SEPA) door in de administratie. 

 

Ben Fousert,  

Penningmeester KV Wesstar 

 

 
 
 
 
 
 
 



SONRISAS 
Sonrisas betekent: 

Glimlachen. 

Glimlachen  is ontspannen 

Ontspanning is kracht 

 

Wanneer jullie in het clubhuis van Wesstar zijn geweest dan zal deze naam jullie vast 

al wel eens zijn opgevallen. Sonrisas geeft namelijk elke woensdagavond in ons 

clubhuis Chi Neng Qigong training. Dit is een bewegingsleer en staat voor “bewust 

bewegen”.  

Daarnaast geeft Sonrisas Ki neng cursussen . De basisprincipes van deze training zijn: 

 Inzicht: ontdekken,  bewustwording, uitproberen, simpele oefeningen, 

individueel en samen. 

 Ervaren: Je verbazen, je kracht en energie leren kennen, moeiteloos bewegen. 

 Actie: veranderen, verbinden aan het dagelijks leven.  

Met Ki neng kunnen sporters veel meer uit zichzelf halen. Je leert hoe je makkelijker je 

doel kunt behalen door een betere focus. Je leert beter omgaan met gedachten, 

gevoelens of conflictsituaties en wordt er minder door afgeleid. Met als resultaat dat je 

bijvoorbeeld minder blessures krijgt, minder pijn, betere sportprestaties, meer energie , 

moeiteloos bewegen etc.  

Christiane Bahr geeft deze trainingen 

en cursussen.  

Wil jij deze leuke en bijzondere 

ervaring opdoen? Kijk voor meer 

informatie op de website van 

Sonrisas; www.sonrisas.nl 

 

 

 

 

http://www.sonrisas.nl/

