“Achilles scoort
met plezier”

Informatieboekje

Informatieboekje
CKV Achilles Almelo

Welkom!
Voor je ligt het informatieboekje van CKV
Achilles. In dit boekje vind je belangrijke
informatie, huisregels en andere afspraken die
wij met elkaar gemaakt hebben.

CKV Achilles
“CKV Achilles is een korfbalvereniging waar
prestaties en plezier hand in hand gaan.”

Wij zijn een ambitieuze korfbalvereniging;
wij willen onze sport graag op een zo hoog
mogelijk niveau beoefenen, maar ook voor
leden die recreatief willen sporten is alle
ruimte.
Onze leden voelen zich betrokken bij de
vereniging: ze komen niet alleen om actief
te sporten, ze leveren ook een bijdrage aan
het beheer en de ontwikkeling van onze
vereniging. Ook ouders van jeugdleden
leveren hieraan hun bijdrage.

Accomodatie

Presteren en plezier

Achilles is sinds jaar en dag te vinden op het
sportcomplex Ossenkoppelerhoek. We zijn
trots op ons clubgebouw en de kleedkamers.
Met elkaar zorgen wij ervoor dat alles in
goede staat verkeert. Enkele keren per jaar
wordt er een onderhoud- en schoonmaakdag
georganiseerd. Hierbij is alle hulp welkom.
In de herfst en lente zijn we actief op ons
eigen complex aanwezig. In de winter zien
we elkaar vooral in de sporthal.

Bij Achilles gaan presenteren en plezier hand in
hand. Bij de jeugdteams wordt (indien mogelijk)
geselecteerd om spelers zoveel als mogelijk op
een zo hoog mogelijk en gelijkwaardig niveau
te laten spelen. Er is volop aandacht voor
het ontwikkelen van de korfbalvaardigheden.
Tegelijkertijd staat ‘plezier hebben’ tijdens
de trainingen en de verschillende activiteiten
centraal.

Trainingen
en wedstrijden
CKV Achilles is een zaterdagvereniging, dat
betekent dat competitiewedstrijden op zaterdagen
of bij uitzondering op doordeweekse avonden
worden gespeeld.

De korfbalcompetitie is verdeeld in 3 perioden.
Najaar
Winter
Voorjaar

Veldkorfbal
Zaalkorfbal
Veldkorfbal

augustus t/m oktober
november t/m maart
april t/m juni

De trainingen op het veld zijn op maandagen donderdagavond. In de zaal worden de
trainingsdagen en uren elk jaar opnieuw
vastgesteld.

Korfbal is een teamsport en dat betekent dat je op
elkaar moet kunnen bouwen. Als lid verwachten wij
dat je aanwezig bent tijdens trainingen en wedstrijden.
Afzeggen doen wij alleen in uitzonderlijke situaties.

Scheidsrechters
Bij een korfbalwedstrijd horen natuurlijk ook
spelregels. De scheidsrechter let er op dat
iedereen zich aan de spelregels houdt. Bij de
meeste teams moet iemand van de vereniging
van de thuisploeg de wedstrijd fluiten.
Scheidsrechters zijn vrijwilligers die er voor
zorgen dat jij je wedstrijd kan spelen. Zorg dus
dat je je netjes gedraagt, ook als je vindt dat de
scheidsrechter een fout maakt. Jij speelt immers
ook nooit een foutloze wedstrijd!
We hopen natuurlijk niet dat het nodig is, maar
mocht een scheidsrechter je een gele of een rode
kaart geven, dan moet je de bijbehorende boete
zelf betalen.

Wij verwachten van onze spelende seniorenleden
dat zij het spelregelbewijs behalen, dit kan via
korfbalmasterz.nl.
Wil je meer weten over de spelregels van korfbal?
Kijk dan op de www.korfbalmasterz.nl.

Afspraken

Vervoer
Bij uitwedstrijden van senioren wordt onderling
geregeld wie er rijdt. Bij de jeugd wordt aan het
begin van de competitie een vervoersschema
gemaakt. Dit schema wordt aan het begin van elk
seizoen op de website gepubliceerd. Hierop staat
precies wanneer de ouders of verzorgers van
iedere speler moeten rijden. Wanneer je niet kunt,
is het de bedoeling dat je zelf ruilt met één van
de andere ouders: Geef de wijzigingen wel even
door aan de coach, zodat deze weet welke ouders
rijden.

Een goed voorbeeld
Bij veel van wat er in de vereniging gebeurt,
spelen ouders een grote rol.

“SPORTEN DOEN
WE SAMEN”

Wij vinden het heel prettig wanneer ouders het
goede voorbeeld geven. Dit geldt voor het op
tijd komen / brengen en halen bij trainingen
en wedstrijden. Maar we rekenen er ook op
dat ouders aan de zijlijn een voorbeeld zijn
voor de kinderen. Moedig de kinderen op een
positieve manier aan en laat commentaar op de
scheidsrechter achterwege.

Douchen
Het is niet verplicht om te douchen na een
wedstrijd of een training, maar natuurlijk wél zo
fris. Dat geldt ook voor uitwedstrijden en in de zaal.
In tegenstelling tot de vooroordelen over korfbal
is douchen niet gemengd, de herenkleedkamer
is voor de heren en de dameskleedkamer voor de
dames.

Webshop
voor kleding
Op onze website is een webshop te vinden
waar je korfbalkleding kunt aanschaffen.
Er is van alles te koop in de clubkleuren,
het clublogo en je eigen naam, bijvoorbeeld:
trainingspakken, inloopshirtjes,
sporttassen, etc.

Actieve jeugd

Categorieën

Om jeugdleden zoveel mogelijk te betrekken
bij de vereniging wordt een actieve
bijdrage verwacht van de leden. Zo kunnen
jeugdleden vanaf de B-jeugd worden
ingedeeld om wedstrijdjes van de jongste
jeugd te fluiten of om te helpen bij het
trainen en coachen van een jeugdteam. De
vereniging ondersteunt dit door middel van
het aanbieden van cursussen en begeleiding.

Kangoeroes		
F-jeugd		
E-jeugd		
D-jeugd		

3 t/m 6 jaar
6 t/m 8 jaar
8 t/m 10 jaar
10 t/m 12 jaar

C-jeugd		
B-jeugd		
A-jeugd		
Senioren		

12 t/m 14 jaar
14 t/m 16 jaar
16 t/m 19 jaar
vanaf 18 jaar

Teamindeling jeugd
De jeugdcommissie (JC) zorgt in overleg met
de trainers en coaches van de teams voor de
teamindeling van de jeugd. Je leeftijd is hierbij
belangrijk; als je te oud bent, mag je in sommige
teams niet meer meedoen. Natuurlijk houdt de
JC zoveel mogelijk rekening met jouw vrienden
en vriendinnen, maar helaas kunnen niet alle
wensen vervuld worden. Zeker in de teams die op
hoog niveau korfballen, wordt gekeken hoe goed
je kunt korfballen.
Zo spelen de kinderen die erg goed zijn samen en
de kinderen die nog meer te leren hebben samen.

Dat is voor iedereen wél zo leuk, want niemand
vindt het prettig om elke week te verliezen van
een te grote en te sterke tegenstander!
Kinderen vinden het natuurlijk wel eens vervelend
als ze niet bij vriendjes of vriendinnetjes zijn
ingedeeld. Onze ervaring is echter dat het in het
‘nieuwe’ team na een paar keer trainen net zo
gezellig blijkt te zijn. Bovendien kom je je vrienden
tijdens of na de training, op feestavonden en bij
het invallen in een ander team vaak weer tegen!

Trainerscoach

Vriendjestrainingen

Om de jeugdtrainers en coachen te begeleiden is
er een trainerscoach aangesteld. De trainerscoach
zet in samenwerking met de jeugd- en
technische commissie de rode draad uit voor de
jeugdopleiding.

Voor de jongste jeugdteams worden er regelmatig
vriendjestrainingen georganiseerd. Kinderen
kunnen dan een vriendje, vriendinnetje, broertje,
zusje et cetera meenemen. Er worden allerlei
leuke (korfbal) spellen gedaan.

Tevens biedt de trainerscoach jeugdtrainers op
verschillende vlakken ondersteuning bij allerlei
korfbal-gerelateerde zaken.

Ook op andere momenten kunnen kinderen altijd
komen meetrainen. Het is handig om dit vooraf
even te overleggen met de trainer/coach.

Lid worden?

Om te beginnen mag je een aantal keren gratis
meetrainen om kennis te maken met je team en
met de sport. Als je je wilt aanmelden kan dat
middels ons inschrijfformulier. Dit formulier kun
je downloaden op onze website of opvragen bij je
trainer. Het ingevulde inschrijfformulier lever je
weer in bij je trainer.

“ACHILLES SCOORT
		
MET PLEZIER”

Opzeggen van het lidmaatschap
Als je wilt opzeggen dan kan dat natuurlijk, ook al
vinden we dat jammer. Korfbal is een teamsport,
dus denk goed na wanneer je stopt. Opzeggen kan
per kwartaal en doe je per e-mail of schriftelijk.

Vragen?
Contributie
De contributie wordt maandelijks geïnd.
De hoogte van de contributie verschilt
per leeftijdscategorie en/of van het soort
lidmaatschap. Op onze website zijn de actuele
tarieven te vinden.

Voor vragen over het lid worden of over het
opzeggen van je lidmaatschap kun je mailen naar
ledenadministratie@ckv-achilles.nl.

Meer dan alleen korfbal

KIJK VOOR MEER INFO OP
www.ckv-achilles.nl

KangoeroeKlup

Achilles Fit en More

Voor de allerjongste kinderen heeft CKV Achilles
de kangoeroeklup. Eén keer in de week wordt
er op zaterdag een klein uurtje gespeeld en
bewogen, natuurlijk met een knipoog naar
de korfbalsport.De kangoeroeklup is er voor
kinderen tussen 3 en 6 jaar.

Bij Fit en More staat ‘ontspannen sporten’
centraal. In samenwerking
met een fysiotherapeut van Fysio Almelo
worden er wekelijks oefeningen en spelvormen
aangeboden. Oftewel, op een plezierige en
verantwoorde manier sporten en tegelijkertijd fit
en gezond blijven.

Passend korfbal
Passend korfbal is bedoeld voor kinderen van
8 – 12 jaar die een duwtje in de rug nodig hebben
en wat extra begeleiding wensen, om uiteindelijk
weer regulier te kunnen sporten. CKV Achilles
ontfermt zich over deze kinderen en laat ze op
eigen wijze het verenigingsgevoel ervaren.

Jeugdkamp

Activiteiten

Elk jaar wordt er in de herfstvakantie een
supergezellig kamp georganiseerd. We gaan
naar een mooie kampeerboerderij in de regio
en beleven daar 4 fantastische dagen. Alle
jeugdleden mogen mee.

Er worden regelmatig leuke activiteiten
georganiseerd bij Achilles. Zo zijn er quizavonden,
filmavonden, wordt er regelmatig gekaart en
komt Sinterklaas elk jaar langs. Houd de website
en social media in de gaten zodat je van alle
activiteiten op de hoogte blijft!

100 jaar Achilles
Achilles is een vereniging met een rijke
historie. In 2020 bestaat de vereniging 100
jaar, een mijlpaal om trots op te zijn. In ons
clubgebouw is een grote wall of fame waar
allerlei foto’s uit het verleden hangen. Neem
gerust eens een kijkje!

Actief betrokken club

Rookvrije vereniging

Sinds 1 januari 2017 is CKV Achilles in
samenwerking met Sportbedrijf Almelo een Actief
Betrokken Club. Daarmee zetten wij i op nieuwe
vormen van publiek-private samenwerking,
een bredere scoop op de mogelijkheden van
korfbalaanbod en het openstellen van de
accommodatie voor nieuwe doelgroepen. Dit alles
met het doel een bredere maatschappelijke rol te
vervullen in Almelo.

Achilles vindt het belangrijk om, met name voor
haar jeugdleden, te zorgen. Het is verboden
te roken in het clubgebouw, op het terras en
rondom de velden. Naast de berging is een plaats
ingericht waar gerookt kan worden.

Vertrouwenscontactpersoon

Club van 30

Soms kunnen er situaties bij een vereniging
zijn, waar je niet makkelijk met iemand over
kan praten. De vertrouwenscontactpersoon
luistert naar je verhaal en helpt je te zoeken naar
mogelijkheden om de situatie op te lossen.

Wanneer je een (extra) steentje bij wilt dragen aan
de club, kun je dit doen door lid te worden van
de club van 30. Met een donatie van 30 euro per
jaar wordt er gespaard voor extra investeringen
in de vereniging. Zo is bijvoorbeeld het in 2018
geplaatste scorebord mede mogelijk gemaakt
door de Club van 30.

Meer informatie over de
vertrouwenscontactpersonen is te vinden via
www.ckv-achilles.nl.

Meer informatie hierover kun je vinden op de site.
En ook hiervoor geldt; alle kleine beetjes helpen!

Vrijwilligers

Op zoek naar jou

Veel leden van Achilles leveren een bijdrage aan
de club. Als vereniging verwachten wij dit ook.
Bekende taken zijn het fluiten van wedstrijden en
het coachen van een jeugdteam. Ook van ouders
wordt een bijdrage verwacht, bijvoorbeeld door
het draaien van een bardienst, het verzorgen van
het vervoer bij uitwedstrijden of het incidenteel
helpen bij schoonmaak of andere klussen.

In dit boekje lees je over héél veel dingen die we
allemaal doen. We? Die ‘we’, dat zijn natuurlijk de
tientallen vrijwilligers die alles organiseren.
Wil jij aan de slag als vrijwilliger? Neem dan
contact op met iemand van de commissies of met
het bestuur.

Social media

Privacy Policy

Bijna alle informatie over de vereniging is te
vinden op internet en de verschillende Social
media. De belangrijkste berichten worden
gedeeld op de website www.ckv-achilles.nl of
verspreid via de Babbeltjes, die meerdere keren
per jaar verschijnt. Daarnaast worden veel
berichten gedeeld op Facebook, Instagram &
Twitter. Achilles is ook te vinden op You Tube en
Flickr.

CKV Achilles hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
om met persoonsgegevens.

Sportlink app
De vereniging werkt met de app KNKV
Wedstrijdzaken. Alle leden en ouders van leden
kunnen een account aanmaken. In deze app zijn
uitslagen en standen van alle teams terug te
vinden. Neem contact op met het secretariaat
voor hulp bij het installeren.

CKV Achilles houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Commissies

Jeugdcommissie

Activiteitencommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle
zaken die betrekking hebben op jeugd. Zij zorgen
ook voor de indeling van de jeugdteams en de
begeleiding en ontwikkeling van de jeugdtrainers.
De jeugdcommissie organiseert spelactiviteiten
voor de jeugd, maar bijvoorbeeld ook het
schoolkorfbaltoernooi en de sponsorloop.

De activiteitencommissie organiseert allerlei
leuke activiteiten voor jong en oud. Zo worden
er quizavonden, het eindfeest, bingo’s en vele
andere activiteiten georganiseerd.

Technische commissie

Mailen kan naar

De technische commissie is verantwoordelijk
voor de korfbal-technische ontwikkeling binnen
de vereniging. Zij is verantwoordelijk voor de
selectie- en andere seniorenteams. Tevens wordt
er samengewerkt met de jeugdcommissie en
de scheidsrechterscommissie op het gebied van
ontwikkeling van het technische kader van de
vereniging.

Jeugdcommissie		
Technische commissie
Activiteitencommissie

jc@ckv-achilles.nl
tc@ckv-achilles.nl
activiteiten@ckv-achilles.nl

Commissies

Sponsorcommissie

Scheidsrechtercommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor
het werven en onderhouden van sponsoren voor
de vereniging.

De scheidsrechtercommissie regelt alle zaken
rondom het fluiten van wedstrijden. Zij is
verantwoordelijk voor de indeling van de te
fluiten wedstrijden, het opleiden van (jeugd)
scheidsrechters en is eerste aanspreekpunt
voor de verenigingsscheidsrechters.

Beheercommissie
De beheercommissie is verantwoordelijk voor
alles dat betrekking heeft op de accommodatie.
De beheercommissie zorgt voor de inkopen, regelt
de bardiensten, maar regelt ook de schoonmaak
en het onderhoud van het complex.

Babbeltjescommissie
De Babbeltjes is de digitale nieuwsbrief van de
vereniging. De laatste nieuwtjes worden hierin
meerdere keren per jaar weergegeven.

Mailen kan naar
Sponsorcommissie
Beheercommissie
Babbeltjescommissie
Scheidsrechtercommissie

sponsor@ckv-achilles.nl
beheer@ckv-achilles.nl
debabbeltjes@
ckv-achilles.nl
scheidsrechter@
ckv-achilles.nl

Sponsoren

Trotse sponsoren
			 van Achilles

www.ckv-achilles.nl

Contact
CKV Achilles

Koedijk 2, Almelo
0546-816412

Voorzitter
Secretariaat

voorzitter@ckv-achilles.nl
secretariaat@ckv-achilles.nl

