
Sarah Schuiling 
 

Ik ben Sarah Schuiling, 36 jaar oud, ik ben getrouwd met Erwin 
Schuiling en samen hebben wij 3 dochters, Féline, Isabel en 
Maxime. In het dagelijks leven ben ik leerkracht in het 
basisonderwijs in Noordenveld. 
 
Ik ben op mijn 11de begonnen met korfballen bij ckv Albatros en na mijn 
verhuizing naar Roden in 2007, ben ik bij kv Noordenveld gaan spelen. 
Binnen de vereniging ben ik actief geweest binnen het JAK en heb ik een 
poosje namens het JAK in het bestuur gezeten. Nu ben ik te vinden in 
Midweek 1 en langs de zijlijn bij de F’jes en Kangoeroes. Ik vind het een 
prachtige vereniging en heb mij er altijd fijn en welkom gevoeld. Ik hoop mij als vrijwilliger in te 
kunnen zetten in de functie van vertrouwenspersoon, omdat ik iedereen een fijne en plezierige tijd 
gun. Sportplezier staat bij mij voorop. 
 

 

Peter Tolsma 
 
Mijn naam is Peter Tolsma. Ik ben docent biologie aan het Montessori 

Lyceum Groningen. Ik ben 46 jaar oud en heb samen met mijn vrouw 

Irene Emaar twee kinderen, waarvan mijn dochter ook actief aan het 

korfballen is. Via haar ben ik ook enthousiast geworden voor het korfbal. 

Ik ben ongeveer vier jaar verbonden aan KV Noordenveld. Wat mij opviel 

bij deze club dat iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn. Iedereen is 

welkom en plezier staat op plek nummer een. Een veilig klimaat is hierbij 

cruciaal. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt om korfbal te 

kunnen beoefenen en dat je je ook op sociaal gebied goed kunt 

ontwikkelen. Onze jeugd is belangrijk voor onze club, een gezonde groep 

enthousiaste sporters maakt onze club toekomstbestendig zodat we korfbal kunnen blijven spelen. 

Een goede begeleiding hoort hierbij. Met mijn werk begeleid ik leerlingen om de schoolloopbaan 

succesvol te kunnen volgen en af te ronden. De laatste jaren begeleid ik meerdere zorgleerlingen en 

dat geeft veel voldoening om deze leerlingen te kunnen helpen. Ik hoop als vertrouwenspersoon 

mijn steentje te kunnen bijdragen. 

 

Bereikbaarheid:  

Sarah Schuiling schuilingsarah@gmail.com Peter Tolsma peterirene@live.nl 

Bij afwezigheid kan contact opgenomen worden met Centrum Veilige Sport NOC*NSF tlnr. 0900-
2025590 (maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.30 uur)  

 


