De Babbeltjes
Maand: december

Van de bestuurstafel
Het eerste deel van het veldseizoen zit er op en de bal rolt alweer in de zaal. De hoogste tijd voor een update want er gebeurt veel in korte tijd. In de eerste maanden van het seizoen zijn er wedstrijden gespeeld,
hebben we kampioenen gehuldigd en zijn er veel activiteiten georganiseerd. De lijst met alle activiteiten en
successen is lang; verderop in deze ‘Van de Bestuurstafel’ komen we hier op terug.
WERKGROEP BELEIDSPLAN
De werkgroep is meerdere keren bij elkaar geweest en de plannen krijgen langzaam vorm. Als groep krijgen
we er enorm veel energie van om samen de ambities van de vereniging te beschrijven. Kernwoorden van het
plan zijn groei, presteren, betrokkenheid, gezelligheid. Natuurlijk moet er nog veel werk verzet worden maar
we zijn er van overtuigd dat de vereniging een grote potentie heeft.
De werkgroep presenteert eind november een concept aan het bestuur. Vervolgens wordt het plan aan de
commissies voorgelegd en wordt hen tevens gevraagd om input te leveren. Nadat deze beide stappen gezet
zijn wordt het eindresultaat opnieuw aan het bestuur voorgelegd. De ledenvergadering heeft uiteindelijk het
laatste woord voordat het plan definitief van kracht wordt. We houden jullie op de hoogte, binnenkort volgt
er meer!
VRIJWILLIGERSTAKEN
Een onderwerp dat vaak en veelvuldig besproken wordt, is het invullen en uitvoeren van de verschillende
vrijwilligerstaken. In de volle breedte van de vereniging is er begrip voor het feit dat deze taken uitgevoerd
moeten worden. Bij Achilles hebben we gelukkig veel actieve leden en ook ouders van leden dragen hun
steentje bij.
Toch is er bij veel leden en ouders een gevoel van ontevredenheid over de wijze waarop de verschillende
taken ingedeeld worden. Met name de taken die wekelijks terugkeren zoals het fluiten van wedstrijden, het
schoonmaken van het clubgebouw en het draaien van bardiensten zorgen voor frustraties.
Om dit te veranderen hebben wij als bestuur besloten om zo snel als mogelijk te gaan proefdraaien met de
vrijwilligersmodule van Sportlink. Met deze module krijgen leden en ouders van leden de mogelijkheid om
zich voor bepaalde taken in te plannen en zo zelf te bepalen wanneer het hen uitkomt. De lege plekken die
dan nog overblijven worden door Achilles ingedeeld. Ons doel is om hier aan het begin van de tweede helft
van het veldseizoen mee te gaan proefdraaien.

Naast de module van sportlink zijn actieve en betrokken leden ook onderdeel van het beleidsplan dat momenteel ontwikkeld wordt. Wij denken dat het noodzakelijk is om een visie en bijhorende plannen te ontwikkelen op dit onderwerp.
VERTREK TRAINER/COACH 2e ERIC RONITZ
Helaas hebben we eind november per direct afscheid genomen van Eric Ronitz. Er hebben zich enkele incidenten voorgedaan waardoor er wederzijds geen goede basis meer was om nog door te gaan. De komende
weken neemt Freek van der Wees de training en coaching op zich. De Technische Commissie en het bestuur
zijn bezig met een nieuwe invulling.
ACTIEF BETROKKEN CLUB – SPORTBEDRIJF
Aan het begin van het seizoen zijn de eerste contacten gelegd met het sportbedrijf om als Achilles mee te
doen met het project Actief Betrokken Club. Het project gaat er vanuit dat je als vereniging een maatschappelijke functie kunt vervullen in de wijk of de stad waar je gevestigd bent. Het vervullen van deze functie
kan op allerlei manieren en staat op voorhand niet vast. Samen met een ABC-functionaris onderzoekt Achilles wat het best bij de club past en hoe dit een bijdrage kan leveren aan doelen.
Waar wij als bestuur vooral enthousiast over zijn is dat de ABC-functionaris ook helpt bij het organisatorisch
ontwikkelen van de vereniging. Dat is iets waar wij als vereniging behoefte aan hebben. Het mes snijdt voor
ons aan twee kanten. Wij krijgen professionele ondersteuning bij het ontwikkelen en versterken van onze
club en zoeken ondertussen naar een maatschappelijke rol in de buurt die past bij ons als club.
Als vereniging huren wij de ABC-functionaris een dagdeel per week in via het sportbedrijf. Hier betalen wij
een in verhouding klein bedrag voor. Het Sportbedrijf en wij streven er naar om uiterlijk februari 2017 van
start te gaan. Als er meer nieuws te melden is hierover dan houden wij jullie natuurlijk op de hoogte.
BEHEER / ONDERHOUD & EXPLOITATIE ACCOMMODATIE
In ons laatste nieuwsbericht hebben we gemeld dat de gemeente, Achilles gevraagd heeft om na te denken
of beheer / exploitatie en onderhoud van het sportcomplex door onszelf gedaan kan worden. In oktober
heeft het bestuur hierover een verkennend gesprek gevoerd met de gemeente. Tijdens het gesprek bleek
dat de gemeente een traject van 1,5 tot 2 jaar voor ogen heeft om tot een definitief besluit te komen. Tijdens deze periode worden de precieze gevolgen, risico’s en kansen per vereniging onderzocht en in kaart
gebracht worden.
Wij hebben als bestuur richting gemeente aangegeven het traject in te willen gaan. Dat houdt in dat wij samen met de gemeente de gevolgen gaan onderzoeken. Ondertussen zijn er door het bestuur ook contacten
gelegd met de verenigingen om ons heen, om over dit onderwerp te spreken.
Het meedoen aan het traject heeft overigens geen enkele consequentie. De beslissing om het beheer / exploitatie en onderhoud al dan niet zelf te doen wordt pas aan het eind van het traject genomen. Wij houden
jullie op de hoogte van de voortgang.
TERUGKIJKEN
De eerste maanden van het seizoen zitten er alweer op. Tijd om nog even terug te kijken op het veldseizoen
en dan beginnen we natuurlijk met het feliciteren van onze kampioenen. E1, D1, B1 en het 3e van harte gefeliciteerd met deze prestaties.
Behalve kampioenschappen zijn er veel andere dingen gebeurd waar we met een goed gevoel op terug kunnen kijken. Het is ook een moment om trots te zijn op de vereniging die we zijn. Met zijn allen hebben we
veel georganiseerd: Kamp, schoolkorfbal, scheidsrechtercursus voor jeugdleden, ouder-informatieavond,
dierendagtraining, quizavond, clinic voor de jeugd, afscheidsreceptie Jan Laarhuis, maandelijkse babbeltjes,
etc. etc. Als bestuur willen we via deze weg alle actievelingen en vrijwilligers bedanken voor hun inzet!
SUCCES
Wij wensen iedereen veel sportief succes en een mooie competitie toe.
Het Bestuur

JC:
Inmiddels is de kerststollenaktie in volle gang en hopen we dat iedereen zijn/haar best doet om er
zoveel mogelijk te verkopen. Voor iedereen die deze heerlijke grote kerststol met noten en amandelspijs verkoopt is er een waardebon die ingewisseld kan worden in de kantine. Natuurlijk is er ook
voor de vereniging een aardig centje te verdienen wat gebruikt kan worden voor jeugdopleidingen en
andere zaken.
Doe dus allemaal nog even je uiterste best en lever het formulier met zoveel mogelijk verkochte stollen uiterlijk 8 december in bij trainer of coach of iemand van de JC.
De stollen worden dan voor de kerstdagen geleverd.

Groetjes,
De Jeugdcommissie

Beheer:
Hallo allemaal,
Afgelopen jaren zijn we veel ballen kwijt geraakt, graag doe ik een oproep aan jullie om, met jullie
team, zuinig te zijn op de ballen die we hebben.
Als iedereen met behulp van zijn/haar team de volgende regels volgt, moet het toch een keer lukken
geen bal kwijt te raken:
Het eerste team dat traint of speelt opent het slot van de kist.
De sleutel ligt in het hokje van de beheerder, linker kast, klein wit bakje, sleutel heeft een
oranje label met “Achilles” er op.
Na het openen van het slot, het slot los in de slotbeugel laten zitten en de sleutel terug in de
kast leggen.
Het laatste team zorgt dat alle ballen weer in de kist komen en doet na afloop van de training
of wedstrijd de kist op slot.
Als ballen niet (meer) gebruikt worden, deze opbergen in de kist, niet laten liggen voor het
laatste team.
Voor coaches van jeugdteams: dit aan het team duidelijk maken en er op toe te zien.
Voor senioren leden (wel of geen aanvoerder/trainer/coach): er voor zorgen dat jullie hele team hiervan op de hoogte is.
Ook staan bovenstaande regels in het kort opgeplakt op de kist, met het aantal ballen dat in de kist
hoort te zitten.
Alvast bedankt en een succesvol zaal seizoen toegewenst,
Herwin Nijzink
Materiaal beheer

Training ouders:
Ziet u uw kinderen spelen maar begrijpt u het spelletje niet helemaal of heeft u gewoon zin om te
gaan sporten? Kom dan lekker korfballen!
Aan het begin van het veldseizoen zijn we begonnen met een klein groepje actieve ouders
die graag wilden trainen en balletje willen gooiden. Zij trainden wekelijk met elkaar op ons
sportcomplex aan de Koedijk. Deze groep is de afgelopen weken langzaamgegroeid en op
dit moment zijn er al ongeveer 6 dames en heren die met elkaar trainen.
Ook in de zaal bieden wij de mogelijkheid om te trainen. I.V.M. de wedstrijden van de midweek kan
dit helaas niet elke week.

De data waarop we trainen zijn: 7 december, 21 december, 4 januari, 25januari
Kevin Wanschers, speler uit de selectie van Achilles, zal gedurende de zaalperiode
de trainingen verzorgen!

Scheidsrechters:
DATUM

TEAM

TEGENSTANDER

TIJD

SCHEIDSRECHTER

03-12-16

Achilles (A) 3

SDO (W) 2

16:00

Barteld Eenkhoorn

03-12-16

Achilles (A) B2

Zwart-Wit B1

15:00

Koen Rekers

03-12-16

Achilles (A) D2

Zwart Wit D1

13:00

Heidi Otten

03-12-16

Achilles (A) E1

Amicitia E3

12:00

Irma Holtvlüwer

10-12-16

Achilles (A) 3

Juventa 3

13:45

Koen Rutering

14-12-16

Achilles (A) MW1

Vakgericht MW1

20:30

Rik Mekkelholt

17-12-16

Achilles (A) B1

Rigtersbleek/Cottus B2

16:00

Stefan Spaan

17-12-16

Achilles (A) B2

Juventa B2

15:00

Merlin Willemsen

17-12-16

Achilles (A) C1

Devinco C4

14:00

Milou Westerhuis

17-12-16

Achilles (A) D2

Ons Clubje D1

13:00

Tijmen Peschier

AcA
Op 31 december 2016 gaat de activiteitencommissie oliebollen bakken!

Omstreeks 9:00 zullen de eerste oliebollen het vet in gaan. Rond 15:00 kunnen de laatste oliebollen
worden opgehaald / gegeten. Tussen 9:00 en 15:00 is iedereen welkom bij het clubhuis van CKV
Achilles.
De bestellingen kunnen via de site (www.ckv-achilles.nl/actie) worden doorgegeven. Hierbij is het
ook mogelijk om uw voorkeur aan te geven met betrekking tot het ophalen van de oliebollen. De definitieve tijd zullen wij u per sms of mail doorsturen. Let op: bestellen = betalen! Dit kan bij het ophalen, zowel contant als met de pin.
In verband met de inkopen moeten de bestellingen vóór 28 december worden doorgegeven.
We hopen jullie allen te zien op 31 december om samen met ons het jaar af te sluiten!

Groeten van de ACA.

Kerstkaartavond
22 december Kerstkaartavond
Dit jaar heeft de kaartclub besloten om het jaar af te sluiten met een grandioze kerstkaartavond.
Omdat we het gezellig zouden vinden om dit met zoveel mogelijk mensen te doen is het
idee ontstaan om er een gezellige avond van te maken. Iedereen die zin heeft om te komen kaarten, leden, ouders enz. is dan ook van harte welkom. Er kunnen er groepjes mensen pokeren, klaverjassen, jokeren of wat dan ook. Hiervoor is het belangrijk dat er wel
voldoende mensen zijn!
De entree voor deze avond bedraagt € 2,50. Wij zullen dan zorgen voor een hapje en wat
te knabbelen tijdens deze avond.
Om een idee te krijgen hoeveel mensen er komen vragen we jullie wel om je op te geven.
Dit kun je
doen bij iemand van de kaartclub of een mailtje te sturen naar tonny.woolderink@gmail.com
De avond begint om 19.30 uur met uiteraard een kop koffie! Hopelijk tot de 22e !
Groetjes, de kaartclub CKV Achilles

Voortgang S1:
Het eerste begon de zaalcompetitie op 12 november met een uitwedstrijd tegen Kesteren 1. Een tegenstander die op
papier lastig zou worden maar niet onverslaanbaar. Het ging dan ook gelijk op in de eerste helft. Achilles scoorde
goed mee en ging met een minimaal verschil de rust in. In de tweede helft liepen de spanningen verder op en dit was
terug te zien in het spel van Achilles. Nick Wanschers kreeg geel en er kwamen steeds meer accefietjes in het veld.
Deze manier van spelen hielp het eerste niet en Kesteren liep langzaam uit. Eindstand 17-14 voor Kesteren.
De volgende wedstrijd die op het programma stond was titel kandidaat DOS-WK 1. Achilles ging de wedstrijd in met
een underdog positie en dat was goed te merken in de eerste helft. Er werd hard gewerkt en DOS-WK had meer
moeite met ons spel dan ze verwacht hadden. Ook hier gingen we de rust in met een klein verschil. Helaas eiste het
hoge tempo zijn tol en kon Achilles het steeds minder bijbenen. De tweede helft liep DOS-WK 1 weg om niet meer
ingehaald te worden. Eindstand 9-17 voor DOS-WK.

Afgelopen zaterdag werden de eerste punten binnengehaald. Tegen Blauw-Zwart 1 werd de wedstrijd, die vol frustratie en fouten zat, gewonnen met 14-12. Na een voorsprong van 5-0 liet Achilles, Blauw Zwart weer in de wedstrijd
komen. Hierna bleven de tegenstanders dicht bij elkaar maar kon Achilles aan het langste eind trekken.
Achilles staat op dit moment gedeelde 5e plaats met Arena 1, tevens onze tegenstander komende zaterdag. Na Arena
uit krijgen we de wedstrijden; 10 dec: Kios ’45 1 uit en 17 Dec: Reehorst 1 thuis.

Voortgang S2
Ook het tweede begon met een nederlaag aan het zaalseizoen. De tegenstander was Kesteren 2 en ook het
tweede ging gelijk op in de wedstrijd. Jet en Marlies waren goed op dreef in de eerste helft waar Sven en Tijmen in het andere vak de doelpunten verdeelden. We gingen de rust in met een verschil van 4 doelpunten.
Echter was dat na de rust wel anders. Kesteren stelde zich beter op en we hadden steeds meer moeite om
te scoren te komen. Eindstand 16-14 voor kesteren.
Gelukkig konden we ons de tweede wedstrijd weer herpakken tegen DOS-WK 4. We begonnen sterk aan de
wedstrijd en lieten onze voorsprong niet meer gaan. Iedereen scoorde mee bij het tweede en gezamenlijk
kwamen we tot een overwinning van 20-13.

Afgelopen zaterdag was weer een wedstrijd die het er om deed. Achilles 2 – Blauw zwart 2. Op Dat moment
stond Blauw – Zwart 1 plek boven ons en moesten we winnen als we bovenin mee willen gaan spelen. De
wedstrijd verliep moeizaam en beide teams hadden een gelijkwaardige tegenstander voor zich. 10 minuten
voor het einde werd Lars gewisseld voor Tim om zo de minimale voorsprong van 3 vast te kunnen houden.
Helaas scoorde Blauwzwart 2 keer kort achter elkaar om het verschil terug te brengen naar 1. We moesten
tot het gaatje gaan om deze voorsprong te verdedigen en gelukkig konden we de wedstrijd afsluiten met de
stand 19-18 voor Achilles 2.
Op dit moment staan we op de 4e plek met evenveel punten als Rood-Wit 2 (3e), Kesteren 2 (2e). Onze volgende wedstrijd is tegen Arena 2 (8e) die tot nu toe nog geen punten heeft verzameld. Daarna spelen we op
10 dec tegen NKC thuis (1e) en op 17 dec tegen Reehorst 2 (6e) uit.

Sponsorcommissie:
Ook de Sponsorcommissie is dit zaalseizoen met frisse moet begonnen!
Er is veel
veranderd binnen de sponDeze maand
in de
sorcommissie. Er zijn twee nieuwe leden die de sponsorcommissie komen versterken. Floris Bijker en Annemiek ten Harkel zullen zich inzetten om de gestelde doelstellingen binnen de sponsorcommissie te behalen.
Zo zijn er in de afgelopen periode veel huidige sponsoren benaderd voor een verlening van hun sponsoring bij
Achilles. Tevens zijn er enkele nieuwe sponsoren gevonden. Voor het begin van het jaar staat er op de planning
om zoveel mogelijk sponsoren te bezoeken en gaan we bezig met de invulling van nieuwe ideeën uit het aankomende beleidsplan van Achilles.
Met vriendelijke groet,
De Sponsorcommissie

Uitspraak van de maand:
A champion is someone who gets up,
even when he can’t.

Toernooi akc

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

