
De Babbeltjes 
Maand: juni 

Van de bestuurstafel 

Zoals altijd vliegt het laatste deel van het korfbalseizoen voorbij. De 
competitie is zo goed als voorbij en we hebben al meerdere kampi-
oenen gehuldigd! Achilles 3 is ongeslagen kampioen geworden  en 
Achilles B1 haalde zelfs de maximale score door voor de derde maal 
dit seizoen kampioen te worden.  Ook de midweek en A1 kunnen 
nog kampioen worden, zij spelen allebei nog 1 wedstrijd in de laatste 
week van mei. Achilles 2 leverde één van de mooiste prestaties door 
de tweede plaats veilig te stellen en te promoveren. De afgelopen 
jaren is het tweede meerdere keren dichtbij geweest, dit jaar kreeg het team loon naar werken.   
 
Naast de vele kampioenen zijn er de laatste maanden ook mooie ontwikkelingen aan de gang bij onze 
jongste jeugd. De groep E-tjes en F-jes is de afgelopen maanden gegroeid van 11 spelers naar een groep 
van meer dan 20 kinderen.  Er is veel gedaan om de kinderen plezier te laten hebben met elkaar, meer-
dere vriendjestrainingen, aanwezigheid op de BSO en bij verschillende grote evenementen  hebben er 
aan bijgedragen dat we in deze leeftijdsgroep fors groeien! Volgend seizoen starten we met twee F-
teams in de competitie en dat is een hartstikke mooie ontwikkeling. 
 
Jaarplan  
Sinds de algemene ledenvergadering waar de plannen zijn gepresenteerd aan de leden hebben de com-
missies niet stilgezeten.  Scoren met plezier, daar zijn we als vereniging volop mee bezig. Het scoren kun 
je op vele manieren uitleggen  maar het allerbelangrijkste is dat we met elkaar bezig zijn de vereniging  
te laten groeien. 
Er zal nog voor het begin van de zomer een jaarplan worden gemaakt. Het jaarplan maakt duidelijk wel-
ke plannen en activiteiten uitgevoerd gaan worden.  Het beleidsplan Achilles Scoort Met Plezier dient 
als basis zodat elke activiteit getoetst kan worden aan de gestelde doelen.  
 



Vrijwilligers 
Een veelbesproken onderwerp binnen onze vereniging is het vrijwilligersbeleid. Er zijn veel taken en 
werkzaamheden die gedaan moeten worden om alles in goede banen te laten leiden. Veel van onze le-
den zijn actief en leveren een bijdrage. Er gaan echter ook zaken mis, bijvoorbeeld bij de bardiensten of 
bij het fluiten van wedstrijden. Het is een valkuil om alleen bij de negatieve zaken stil te staan, de kunst 
is om alle taken zo te organiseren dat de fouten tot een minimum worden beperkt. Het bestuur en de 
verschillende commissies zijn juist hier druk bezig om de organisatie te verbeteren. 
Een voorbeeld van een verbetering  is de sportlinkapp. De eerste ervaringen zijn positief en de verbe-
terpunten worden zo snel mogelijk opgepakt.  
Als Actief Betrokken Club is een positieve samenwerking gestart met Oranje Nassau en daarmee is de 
schoonmaak beter georganiseerd.  
 
Als bestuur hebben we  het vrijwilligersbeleid als speerpunt aangemerkt. We hebben ambitieuze doe-
len gesteld en om deze te kunnen behalen hebben we een goede organisatie en voldoende vrijwilligers 
nodig. Het Sportbedrijf gaat ons helpen bij het uitwerken van beleid en bij een manier om vrijwilligers 
te werven.  We houden jullie hiervan op de hoogte! 
 
 
Evenementen 
De komende weken staan er nog twee grote evenementen op het programma. Zaterdag 10 juni organi-
seren wij de Provinciaalse Schoolkorfbalkampioenschappen en een week later vindt het vriendentoer-
nooi plaats. Als vereniging kunnen we trots zijn dat we in staat zijn dergelijke toernooien te organise-
ren. Ook op deze dagen Scoort Achilles Met Plezier. We wensen de organisaties succes met de laatste 
voorbereidingen.  
 
Sportieve en plezierige groet 
Het Bestuur 



VeiligSportKlimaat 

Vertrouwenscontactpersoon 

Wie goed heeft opgelet heeft de afgelopen weken op maandag, donderdag en/of zaterdag Diana 

zien lopen bij ons op en rond het veld. Zij is jongerenwerker van Scoop en heeft een kijkje geno-

men op en rond de velden van Achilles in samenwerking met het Sportbedrijf. Dit heeft ze ge-

daan om te kijken hoe “veilig” ons sportklimaat is. Vooral op sociaal gebied, maar ook de uitstra-

ling van de Club. Wat laten we zien? De dingen die zij geconstateerd heeft door te kijken en te 

praten met mensen en alle uitkomsten van onze vorige overlegmomenten en brainstormmomen-

ten leveren mooie uitkomsten op. Deze uitkomsten gaan we in samenwerking met het Sportbe-

drijf  bundelen en uitwerken om op en rond onze club een VeiligSportKlimaat te creëren. Dit 

VeiligSportKlimaat  is belangrijk voor zowel korfballers, trainers, coaches, ouder,  toeschouwers, 

vrijwilligers en een ieder die ons complex bezoekt.  Er is nog veel werk aan de winkel maar we 

zijn zeker op de goede weg! 

Binnen de vereniging Achilles hebben we twee vertrouwenscontactpersonen, te weten Inge Wanschers 
en Roelf Haverkamp. 
  
Even voorstellen: 
Mijn naam is Roel Haverkamp. Ik ben docent op het op het middelbaar onderwijs op het Erasmus en ik 
speel al meer dan 15 jaar bij Achilles. 
Mijn naam is Inge Wanschers. Ik ben werkzaam als leerkracht op basisschool “ de Compaan” .  Mijn 
twee zonen spelen bij Achilles en ik vind het belangrijk dat er op de korfbalvereniging een veilig sport-
klimaat heerst. Ik wil mij hier graag voor inzetten door het aanspreekpunt te zijn bij mogelijke proble-
men. 
  
Onze rol binnen de vereniging zou je kunnen zien als eerste aanspreekpunt voor leden die te maken 
hebben met seksueel of anderszins ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. We bie-
den geen pasklare oplossingen, maar een luisterend oor. We zoeken samen naar een geschikte aanpak 
van hetgeen jij ter sprake brengt. Wat die aanpak is kan heel verschillend zijn, afhankelijk van het on-
derwerp. We doen niets zonder dat jij daar van op de hoogte bent en het eens bent met de gekozen 
aanpak. 

Voor vragen kun je terecht bij een van ons tweeën. 



Uitspraak van de maand: 

Je moet je druk maken als je tijd hebt, 
dan heb je tijd als je het druk hebt.  

- omdenken -  

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  

Vriendentoernooi  

Nog even wachtern en dan gaat de tweede editie van het vriendentoernooi van start. Ondertussen is 
het niet meer mogelijk om je nog aan te melden. Dit jaar gaan meer dan 30 teams het tegen elkaar op-
nemen in de strijd tot het beste vriendenteam 2017. Zoals jullie wellicht is opgevallen is er dit jaar geen 
BBQ na afloop van het toernooi. Maar wees niet getreurd, de hele dag door kun je bij verschillende 
foodstands iets lekkers te eten halen. Houd voor het wedstrijdprogramma en het laatste nieuws goed 
je email en onze social media in de gaten, zo weet je zeker dat je niets mist! 

Wil jij vrijwilliger worden tijdens het vriendentoernooi? Dat kan, stuur dan een mail naar toernooi@ckv
-achilles.nl om je aan te melden. Alle hulp is welkom, zowel achter de bar/foodstands of om wedstrij-
den te fluiten!  

We hopen dat jullie er net zo veel zin in hebben als wij! 

Groeten van de toernooicommissie. 
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