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Van de bestuurstafel
Het veldseizoen is in volle gang en na een lange periode waarin we in de zaal actief waren is het heerlijk om met elkaar weer op
ons eigen sportcomplex actief te zijn. Op trainingsavonden en op wedstrijddagen is het vaak gezellig druk. Het bruist en worden
allerlei plannen gemaakt en activiteiten gehouden. Voor het verenigingsgevoel is dit de mooiste periode van het seizoen. Het einde
van het korfbalseizoen is echter ook alweer aan de horizon zichtbaar. De hoogste tijd dus voor een nieuwe Van de Bestuurstafel.
Vrijwilligers
Binnen de vereniging zijn vele vrijwilligers actief. Er is echter ook altijd verloop en binnen de vereniging zijn we altijd op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Een van de speerpunten van het bestuur is om voor het komende seizoen het aantal vacatures te verminderen. Samen met het Jelle Brinks zijn we gestart met een project ‘meer vrijwilligers in korte tijd’. Hierover hebben we jullie al eens
eerder geïnformeerd. Nog dit seizoen zal er een actie gehouden gaan worden om vrijwilligers te werven. Hou de mediakanalen dus
in de gaten!
Klussen
De afgelopen maanden is er weer volop geklust door de handige mannen. Zo zijn er na een lekkage herstelwerkzaamheden verricht in de kleedkamers. Het speeltoestel is in elkaar en op zijn plek gezet en er wordt momenteel gewerkt aan de stamtafel. De
komende tijd zullen er nog meer klussen worden uitgevoerd. Extra handen zijn altijd welkom, dus ben je handig en wil je helpen
om het complex nog mooier te maken, laat het ons weten!
Materiaalhok
De plannen voor het bouwen van een mooie berging worden steeds concreter. De materiaalcontainer heeft lange tijd dienst gedaan maar voldoet qua grote en qua uitstraling niet meer. Voor het bouwen van een nieuwe berging zal een behoorlijke investering nodig zijn. Zodra de plannen helemaal uitgewerkt zijn zullen wij deze aan de leden voorleggen in een bijzondere ledenvergadering.
Passend Korfbal
De voorbereidingen voor passend korfbal zijn in volle gang. Nog deze maand gaan wordt er actief contact gezocht met scholen om
het initiatief onder de aandacht te brengen. Verder zijn we er zo goed als klaar voor. De materialen zijn aangeschaft en met de subsidie die wij ontvangen hebben wordt ook kleding voor de spelers en voor de trainers aangeschaft. We hopen op korte termijn het
eerste groepje op het trainingsveld te hebben staan.

Stimuleringsprijs
Het KNKV Oost reikt jaarlijks stimuleringsprijzen uit. Dit jaar hebben wij het initiatief Fit en More ingediend. Niet zonder succes
want we hebben een mooi bedrag gewonnen, namelijk € 250,=.
Nadat we de prijs bij de Almelose sportverkiezing net waren misgelopen valt het initiatief dit keer dus wel in de prijzen!

Arbitrageproof - Spelregelbewijs
Met de certificering 'Arbitrageproof' wil het KNKV haar verenigingen bewust maken en helpen in thema’s als (sociale) veiligheid,
sportiviteit en respect. Samen met de verenigingen wil het KNKV zorgen voor een betere kennis van de spelregels, meer opgeleide scheidsrechters op alle niveaus en een proactieve verenigingsorganisatie. Ook onze vereniging moet hier mee aan de slag.
Eén van de onderdelen is het spelregelbewijs welke alle seniorenleden voor aanvang van het nieuwe seizoen behaald moeten
hebben. Nog dit seizoen worden er avonden georganiseerd waarin het bewijs behaald kan worden. Op korte termijn volgt meer
informatie. Check voor meer informatie over de toets www.korfbalmasterz.nl

AVG Proof Privacy wetgeving
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De afgelopen tijd is er veel over deze
nieuwe wet in het nieuws geweest.. Het bestuur is bezig om er voor te zorgen dat we voldoen aan de nieuwe eisen van deze
wet. De wet heeft gevolgen voor de wijze waarop wij als vereniging omgaan met gegevens van onze leden. Het is vooral zaak om
een aantal aspecten goed vast te leggen. Wij houden jullie op de hoogte over eventuele gevolgen voor onze leden.
Overijsselse kampioenschappen schoolkorfbal
Net als afgelopen jaar mogen wij de provinciale schoolkorfbalkampioenschappen organiseren. Het evenement zal plaatsvinden
op zaterdag 9 juni 2018. De jeugdcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen. We gaan er opnieuw een succesvol toernooi van maken!

Sportieve groet van het bestuur

Provinciaal schoolkorfbal toernooi
Na het grootte succes van vorig jaar mogen is het ons
ook dit jaar weer gelukt!!!
De provinciale schoolkorfbal kampioenschappen (PSK)
komt weer naar Achilles! Als vereniging en organisatie
zijn wij erg blij met deze mogelijkheid om Achilles weer
op de kaart te zetten.
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 9 juni! Om het
evenement ook dit jaar weer tot een succes te leiden
zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons op deze dag
willen helpen.
Zo zijn wij op zoek naar:
•
verschillende vrijwilligers die een dagdeel een bardienst willen draaien.
•
Scheidsrechters die de wedstrijden in goede banen leiden
•
Een omroeper die de wedstrijden en belangrijke mededelingen omroept
•
Leden van het wedstrijdsecretariaat die de standen doorvoeren
Lijkt het je leuk om ons te helpen bij het toernooi?
Stuur dan even een berichtje naar Kevin Wanschers, 06-53435564. Of spreek één van de jeugdcommissie leden aan
langs de velden!

Actief betrokken club (ABC)
CKV Achilles is méér dan een korfbalvereniging. Naast het oog voor deDeze
eigenmaand
leden eninactiviteiten
kijkt de club ook naar
de
de directe omgeving. Wat speelt er, wat kunnen we betekenen voor deze omgeving en waar kunnen met onze club op
inspringen.
Met die gedachte is CKV Achilles alweer bijna anderhalf jaar Actief Betrokken Club. Samen met het bestuur kijken we
naar nieuwe manieren van leden- en vrijwilligerswerving, samenwerkingsmogelijkheden en trends en ontwikkelingen die
voor onze club kansrijk en succesvol kunnen zijn.
Concreet zijn we op dit moment met de volgende zaken bezig:
Meer Vrijwilligers In Korte Tijd
Met het traject Meer Vrijwilligers In Korte Tijd zijn we aan het kijken hoe we op een nieuwe manier bezig kunnen met
een vraagstuk van onze club namelijk vrijwilligerswerving. Vorig jaar is er een werkgroep opgericht die enthousiast van
start is gegaan. Het traject bestaat uit een aantal stappen waarvan inventarisatie van de huidige vrijwilligerstaken en het
in kaart brengen van potentiele vrijwilligerstaken de eerste stap is. We zijn inmiddels in de afrondende fase van deze
eerste stap en hopen binnenkort van start te gaan met de volgende stap, de campagne!
ABC Schoonmaak
In samenwerking met Oranje Nassau en de vrijwilligers, die daar vanuit de participatiewet werkzaamheden doen voor de
club, werken we aan een schoner clubhuis van CKV Achilles. Per 1 mei start de ABC Schoonmaak en gaan ze volgens een
vast rooster aan de slag. Zo gaan ze onder andere bezig met de schoonmaak van de bar en de toiletten en gaan ze ook
buiten aan de slag om de rommel om de velden op te ruimen. Ook al zijn we zelf natuurlijk verantwoordelijk voor een
schone club, het is een mooi extraatje om onze club nog meer te laten schitteren.
Kangoeroe Klup
Na een succesvolle Giga Kangoeroe Dag zijn we nu bezig met de tweede fase van de sportimpulsaanvraag Kangoeroe
Klup. Die tweede fase bestaat uit kangoeroeclinics die tijdens schooluren gegeven worden aan groep 1 en 2. Inmiddels
hebben al 3 scholen meegedaan aan de clinics en gaan we in totaal nog 7 scholen benaderen. Onze doelstelling is om
over 2 jaar 30 nieuwe jeugdleden te verwelkomen. Een mooie ambitie waar we vol voor gaan!
En dat was het weer wat betreft de update. CKV Achilles laat zien dat ze een ‘’open’’ club zijn en betekenis toe willen
voegen aan de directe omgeving. Met veel enthousiasme werk ik vanuit Sportbedrijf Almelo samen met enthousiaste
leden aan bredere maatschappelijke doelstellingen van de club. Fantastisch om te zien dat we als club nog méér zijn dan
een alleen een korfbalvereniging. Grote klasse van een klein cluppie!
Hartelijke groet,
Jelle Brinks

Spelregelbewijs verplicht
Wat is KorfbalmasterZ?
Vanaf 1 september 2018 is het voor alle spelende (bijna-)seniorenleden van het KNKV verplicht om het
spelregelbewijs in het bezit te hebben. Dit spelregelbewijs kan worden behaald door examen te doen
via de website www.korfbalmasterz.nl. Dit geldt ook voor de seniorleden en de A-spelers van Achilles.
Hoe gaan we dat doen?
Iedereen mag het spelregelbewijs zelf halen. Binnenkort krijg je per e-mail een activatiecode waarmee
je het account bij Korfbalmasterz kunt activeren en daarna de toets kunt maken.
Heb je daar geen zin, tijd of gelegenheid voor, dan wordt er per team een gelegenheid georganiseerd
om gezamenlijk te oefenen en daarna de toets te maken.
De avonden worden op volgende dagen gehouden:
Senioren 1: 24 mei 2018 om 19.00 uur
Senioren 2: 24 mei 2018 om 19.00 uur
Senioren 3: 17 mei 2018 om 19.00 uur
Midweek: 16 mei om 19.00 uur
A1: 24 mei om 20.00 uur
Overloopavond: 31 mei om 19.00 uur.
De overloopavond kan worden gebruikt voor de spelers die niet in de gelegenheid waren de teamavond bij te wonen.
Oefenen
Het kan geen kwaad om vooraf te oefenen met spelregels en situaties. Dat kan online via: https://
www.korfbalmasterz.nl/oefenen.
Succes met maken van de toets of tot ziens bij de teamavonden.

Update flessenactie
Hallo allemaal,
Zoals jullie allemaal hopelijk inmiddels
weten zijn we bij CKV Achilles een
“statiegeld flessenactie” gestart om de
kosten van ons jeugdkamp laag te kunnen
houden.
Wij zijn blij dat we jullie inmiddels kunnen
melden dat na een kleine 2 weken de teller inmiddels op ruim € 60,- staat. We hopen uiteraard dat dit nog veel hoger zal
worden!
Blijf regelmatig lege statiegeldflessen meebrengen en deponeer ze in de ton die in de kantine staat.
We zullen jullie regelmatig op de hoogte houden omtrent de opbrengst!
De Kampcommissie
Ans, Kevin, Milou, Monique, Natasja, Petra, Sven en Tonny

Scheidsrechters
Datum
12-mei
12-mei
12-mei
12-mei
12-mei
12-mei
16-mei
26-mei
26-mei
26-mei
26-mei
26-mei
26-mei
2-jun
2-jun

Team
Achilles D1
Achilles F2
Achilles F1
Achilles B1
Achilles C1
Achilles A1
Achilles MW1
Achilles D1
Achilles F2
Achilles F1
Achilles B1
Achilles C1
Achilles A1
Achilles E2
Achilles E1

Aanvang wedstrijd
10:30
10:30
10:30
11:30
11:30
12:30
20:00
10:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
13:00
13:00

Scheidsrechter
Jonna Capel
Romy ten Dam
Daan Metz
Nick Wanschers
Anne-Meike Reinerink
Lars Laarhuis
Berjan Nijzink
Sven Legebeke
Remco Knoef
Jitse van Baaren
Patricia Stundebeek
Tim Buursema
Evert Bos
Marlies Kieft
Marieke Molenkamp

2-jun

Achilles 3

14:00

Gijs Rutering

Vervoerschema
Datum Thuis team

Achilles
Vertrektijd
team

Aanvang
wedstrijd

Deze maand in de
Vervoer

12-mei Amicitia

E2

13.15

14.15

Drees, Jansen

12-mei TOP

E1

10.45

11.45

Gerrits, Termurlenk

26-mei Devinco

E2

09.00

10.00

Nijhof, van Dijk

26-mei NKC

E1

09.45

11.00

Poelman, Eenkhoorn

02-jun

NKC

F2

09.30

10.30

Ruterink, Yildiz

02-jun

Olympia'22

F1

08.15

09.30

Puijman, Gaviano

02-jun

Zwart Wit

D1

10.00

11.00

Scheffer, Tulp, Zeybel

02-jun

Olypmia'22

C1

10.15

11.30

van Dam, Stam, Nagtegaal, Kuiper (ovb)

02-jun

Blauw Zwart

B1

10.30

11.30

Bijlsta, Reuvekamp, Kroeze

02-jun

HKC

A1

11.45

12.00

van Baaren, Metz(daan), Steen, Gierveld (ovb)

Deze maand in de

Passend korfbal
Natasja Donkervoort en Diny Winter zijn
van start met het project passend korfbal.
Elke Woensdag van 18.00 tot 19.00 uur kunnen kinderen die wat extra begeleiding nodig
hebben bij Achilles komen sporten
Kent u nog iemand die aan deze trainingen
deel zou willen nemen?
Stuur ze dan door naar Natasja of Diny!!

Kangoeroe klup
De Kangoeroe Klup heeft zijn eerste dag buiten weer achter de rug! Ans en Anne-Meike stonden voor alle kinderen tot 6
jaar klaar om ze te vermaken tijdens de training.
Ook de komende periode zullen er elke zaterdag om 10 uur een kangoeroe training zijn.
19 mei a.s. zal de eerst volgende Kangoeroe Klup training weer zijn
Kom dus vooral een keertje kijken en doe mee!!

Hulp gezocht
Deze maand in de
Om maandelijks een nieuwsbrief te kunnen versturen zijn wij
op zoek naar een nieuwe redacteur voor de Babbeltjes.
Vind jij het leuk om verhaaltjes te schrijven en om ook buiten
het veld betrokken te zijn bij Achilles?
Meld je dan bij ons via debabbeltjes@ckv-achilles.nl .

Uitspraak van de maand:
Plan je uitstelgedrag.
Kun je lekker doen waar je zin in hebt.

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/

