
De Babbeltjes 
Maand: april 

 

Afgelopen dinsdag 4 april heeft de algemene ledenvergadering 
plaatsgevonden.  Hoewel er op de jaarlijkse ledenvergadering vaak wordt 

teruggekeken op het afgelopen jaar stond de vergadering dit keer 
grotendeels in het teken van de toekomst. Het Beleidsplan ‘Achilles scoort 
met plezier’ werd namelijk gepresenteerd aan de aanwezige leden. Door 

middel van een power point presentatie en met de hulp van enkele 
commissieleden werden de doelen en plannen uit één gezet. De ambities zijn 

er, de komende tijd gaan we met z’n allen aan de slag om de doelen te 
bereiken. 

De belangrijkste punten uit de jaarvergadering 
 

·         De vereniging heeft het boekjaar met positief financieel 
resultaat afgesloten; 

 
·         Het voorstel om een scorebord aan te schaffen voor het geld van 
de club van 30 is aangenomen. Op hele korte termijn wordt het bord 

aangeschaft; 
 

·         Achilles scoort met Plezier, presentatie van de toekomstplannen; 
 

·         Er is afscheid genomen van Annemiek ten Harkel als bestuurslid; 
 

·         Milou Westerhuis is door de ledenvergadering als bestuurslid 
benoemd. 

 
Een ander heugelijk moment was de benoeming van Jan Laarhuis als 

erevoorzitter. Met grote meerderheid van stemmen werd het voorstel door de 
leden aangenomen. Jan was zeer vereerd, blij en trots! De vereniging heeft 

nu twee erevoorzitters,  Henk Praas en Jan Laarhuis, iets waar we met 
recht trots op mogen zijn. 

 
Na het afsluiten van de vergadering was er onder het genot van een drankje 

voldoende stof om over na te praten!  

Jaarlijkse algemene ledenvergadering 



CKV Achilles: opzoek naar een nieuwe 

trainer voor het tweede 

Achilles zoekt nieuwe leden 

CKV Achilles Almelo is met ingang van seizoen 2017-2018 op zoek naar een ambitieuze  en gemotiveerde trainer/coach 
voor het tweede team. Het tweede team speelt op dit moment in de Reserve 4e Klasse en is een jonge, enthousiaste ploeg 
die graag een stap omhoog wil maken. De selectie traint 2x per week, op het veld op maandag en donderdag. In de zaal 
worden de trainingsdagen elk jaar opnieuw vastgesteld. 

Wat wij vragen van de nieuwe trainer is: 

 Het verzorgen van gevarieerde trainingen. 

 Je verzorgt minimaal 1x in de week de training en bent bij voorkeur op beide trainingsavonden aanwezig. De maandag-

training is gezamenlijkvoor de gehele selectie en de donderdagtraining exclusief voor het team. 

 Je hebt een duidelijke visie over korfbal en weet dit ook over te brengen op de spelers. 

 Je bent in staat om spelers beter te maken. 

 Een goede samenwerking met de trainer/coach van het 1e 

 Bereidheid om naast trainingen aan de selectie af en toe clinics en workshops te geven aan jeugdteams. 

Over CKV Achilles Almelo 
CKV Achilles is een korfbalvereniging waar prestaties en plezier hand in hand gaan. De vereniging  heeft een rijke historie 
en bestaat al meer dan 95 jaar. 

Achilles scoort met plezier! Wij hebben de ambitie om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen, maar anderzijds willen 

wij ook de gelegenheid bieden om leuk korfbal te kunnen spelen voor mensen die niet op het hoogste niveau willen of kun-

nen spelen. In de afgelopen jaren zijn we gegroeid naar een ledental van bijna 200 leden. Het gezellige clubhuis en de kleed-

kamers zijn recent grondig verbouwd en voldoen prima aan de wensen die je bij een ambitieuze club mag verwachten. We 

beschikken over een ruim kunstgrasveld waarop alle trainingen en thuiswedstrijden worden gespeeld. 

Vanaf aanstaande donderdag 30 maart wordt er onder leiding van Roelf Haverkamp op ontspannen wijze een uur-

tje getraind. Bewegen en sportplezier staan centraal.  

Wij willen deze groep graag uitbreiden. Ken je iemand die klaar is met de sportschool en iets anders zoekt? Mis-

schien een buurman of buurvrouw of collega? Korfbalervaring is niet nodig!  
Heb je tips dan kun je ze doorsturen aan Roelf Haverkamp. 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd dus gooi eens een balletje op! Het helpt Achilles te groeien. 

Wanneer: Elke donderdag 

Tijd: Van 20:00 tot 21:00 uur 
Locatie: Ons sportcomplex 

Sportieve groet,  

Roelf Haverkamp 



Vacature Jeugdcommissie 

 



 Vacature technische commissie 
CKV Achilles Almelo is op zoek naar een nieuwe trainer voor het 2e team  

CKV Achilles Almelo is met ingang van seizoen 2017-2018 op zoek naar een ambitieuze  en gemotiveerde trainer/coach voor het twee-

de team. Het tweede team speelt op dit moment in de Reserve 4e Klasse en is een jonge, enthousiaste ploeg die graag een stap omhoog 

wil maken. De selectie traint 2x per week, op het veld op maandag en donderdag. In de zaal worden de trainingsdagen elk jaar opnieuw 

vastgesteld. 

Wat wij vragen van de nieuwe trainer is: 

 

Het verzorgen van gevarieerde trainingen.  

Je verzorgt minimaal 1x in de week de training en bent bij voorkeur op beide trainingsavonden aanwezig. De maandagtraining is 

gezamenlijk voor de gehele selectie en de donderdagtraining exclusief voor het team.  

Je hebt een duidelijke visie over korfbal en weet dit ook over te brengen op de spelers. 

Je bent in staat om spelers beter te maken. 

Een goede samenwerking met de trainer/coach van het 1e team. 

Bereidheid om naast trainingen aan de selectie af en toe clinics en workshops te geven aan jeugdteams. 

Over CKV Achilles Almelo 

CKV Achilles is een korfbalvereniging waar prestaties en plezier hand in hand gaan. De vereniging  heeft een rijke historie en bestaat al 

meer dan 95 jaar. 

 

Achilles scoort met plezier! Wij hebben de ambitie om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen, maar anderzijds willen wij ook de ge-

legenheid bieden om leuk korfbal te kunnen spelen voor mensen die niet op het hoogste niveau willen of kunnen spelen. In de afgelopen 

jaren zijn we gegroeid naar een ledental van bijna 200 leden. Het gezellige clubhuis en de kleedkamers zijn recent grondig verbouwd en 

voldoen prima aan de wensen die je bij een ambitieuze club mag verwachten. We beschikken over een ruim kunstgrasveld waarop alle 

trainingen en thuiswedstrijden worden gespeeld.  

 

Ben je geïnteresseerd in het trainerschap bij CKV Achilles of wil je nog meer informatie, neem dan contact op met: 

 

Freek van der Wees 

Technische Commissie CKV Achilles Almelo 

tc@ckv-achilles.nl  

Noordwijk up-date 
Achilles gaat weer deelnemen aan het Beachkorfbal toernooi in Noorwijk! 

Tot nu toe hebben ongeveer 35 leden van Achilles zich opgegeven voor het jaarlijks terugkerende korfbal toernooi. Wij hebben 

ons daarom al aangemeld met de volgende teams: 

 2 selectie teams. Bestaande uit een mix van senioren uit verschillende teams. 

 1 A jeugd team. 

 2 B jeugd teams. 

 

Wil je nog graag mee, maar heb je je nog niet opgegeven? 

Dat is geen probleem! Graag even contact zoeken met Kevin Wanschers. Telefoon: 06-53435564. 

 

Voor meer informatie over het toernooi klik hier: beachkorfbal toernooi 

mailto:tc@ckv-achilles.nl
Chttp://www.beachkorfbal.eu/nl/


Uitspraak van de maand: 
Achilles Scoort met plezier 

Contact gegevens: 

Koedijk 2     7606 AA Almelo 

0546-816412 

debabbeltjes@ckv-achilles.nl  

www.facebook.com/ckvachilles 

 www.twitter.com/ckvachilles 

 www.ckv-achilles.nl 

Deze maand in de  
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