De Babbeltjes
januari

Van de bestuurstafel
Om te beginnen wensen wij iedereen een gelukkig, gezond en sportief succesvol 2018 toe. Op 5 januari aanstaande hopen wij jullie allemaal te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie zodat we het jaar met elkaar met plezier kunnen beginnen.
De laatste weken van 2017 vlogen de jaaroverzichten ons om de oren. Ook over Achilles is een mooi jaaroverzicht te maken. De provinciale schoolkorfbalkampioenschappen, de tweede editie van het vriendentoernooi, de
start van Achilles Fit en More zijn enkele succesverhalen van het afgelopen jaar. Ook was er goed nieuws te
melden bij onze jeugdcategorieën, de toekenning van de sportimpuls voor de kangoeroeklup was fantastisch.
Ook de E en F jeugd gaan erg goed en groeien als kool. Bij veel van deze successen speelde het feit dat we
een Actief Betrokken Club zijn een rol.
Naast alle positieve ontwikkelingen zijn er ook punten van zorg en die zitten met name in de organisatie. Verschillende commissies hebben vacatures en ook het bestuur is onderbezet. Als bestuur hebben we al eerder
laten weten dat we hier de komende tijd werk van gaan maken. Op hele korte termijn horen jullie hier meer
over!

Ondertussen is het zaalseizoen in volle gang. Waar we vooraf ook al een beetje op hoopten lijkt waarheid te
worden, ons vlaggenschip doet volop mee om de titel en staat na 5 wedstrijden gedeeld eerste. Met een goede
tweede seizoenshelft lijkt alles mogelijk. Voor trainer/coach Frank Landkroon zou een kampioenschap de kroon
op zijn periode bij Achilles zijn. In goed overleg hebben beide partijen namelijk besloten om de samenwerking
na dit seizoen te beëindigen. Na 3 goede jaren is het tijd voor een frisse wind. De technische commissie is ondertussen al volop bezig met het aanstellen van een nieuwe hoofdcoach en hoopt snel een nieuwe trainer/
coach te kunnen presenteren.
Als laatste verdiend de nominatie van Achilles Fit en More voor de sportverkiezing Almelo 2017 volop aandacht. Fit en More is een succes en kan nu zelfs een prijs winnen in de categorie sportstimuleringsproject. Wij
vragen jullie dan ook allemaal te stemmen via www.tubantia.nl/sportverkiezingalmelo want hoe mooi zou het
zijn als onze vereniging op 26 januari als winnaar uit de bus komt.
2018 is begonnen en er staan opnieuw mooie dingen te gebeuren. We gaan volop vrijwilligers werven, de kangoeroeklup gaat dankzij de sportimpuls van start, passend korfbal staat in de steigers en dit is nog maar een
kleine opsomming van te verwachten initiatieven. Achilles scoort dus ook in 2018 met plezier.

Achilles Fit en More genomineerd
Dat het initiatief Achilles Fit en More een succes voor onze vereniging is wisten we al, maar het verhaal wordt
nog mooier. Fit en More is namelijk genomineerd voor de Sportverkiezing Almelo 2017 in de categorie Sportstimuleringsproject.
Een fantastische beloning voor onze club! Trainer Roelf Haverkamp en Bas Huisinga van Fysio Almelo zijn dan
ook supertrots op de nominatie.
Stem op Fit en More
Nu we genomineerd zijn willen we natuurlijk winnen en jij kunt ons helpen! Op www.tubantia.nl/
sportverkiezingalmelo kan er gestemd worden. En hoe meer stemmen we krijgen hoe groter de kans dat we
met de prijs aan de haal gaan. Dus ga naar www.tubantia.nl/sportverkiezingalmelo en stem op Achilles Fit en
More.

Scheidsrechters
Datum
06-jan
06-jan
06-jan

Team
E1
E2
B1

Aanwezig
12:50
12:50
13:50

Aanvang
13:00
13:00
14:00

Scheidsrechter
Laura Smit
Alex Valk
Maaike Nijholt

13-jan

E1

12:50

13:00

Marlies Kieft

20-jan
20-jan
20-jan
20-jan
20-jan
20-jan
20-jan

D1
C1
B1
A1
F2
F1
3e

11:50
12:50
13:50
14:55
16:10
16:10
17:10

12:00
13:00
14:00
15:05
16:20
16:20
17:20

Merel Reuvekamp
Yaron Montagne
Sander Reuvekamp
Merlin Willemsen
Remco Knoef
Vera Kroeze
Koen Rutering

24-jan

midweek 19:50

20:00

Lars Laarhuis

Quizavond
Deze maand in de
Het is weer zover. Op vrijdag 2 februari is er weer een quizavond.
Zoek een team bij elkaar en geef je op via de website of via activiteiten@ckv-achilles.nl
Een team bestaat uit minimaal 4 mensen en maximaal 8.
Om half 8 zal de kantine open gaan en we zullen rond 8 uur beginnen.
Kosten zijn €5,- p.p.
Hopelijk zien we iedereen vrijdag avond 2 februari.

Uitspraak van de maand:
Als ik er over een paar jaar om kan lachen,
kan ik net zo goed nu alvast beginnen

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
https://www.instagram.com/
ckv_achilles/

