
Informatie-avond (nieuwe)ouders

Dinsdag 18 oktober 18.00-19.00



Programma

• Welkom door het bestuur

• Quizzz- Korfbal voor Dummies

• Mijn kind is lid geworden van HKV Achilles, 
en nu….

• Vragen

• Rondleiding door onze nieuwe kantine







• Hoe werkt de training, hoe werken de wedstrijden?
• 2 keer in de week trainen -> planning zaal?
• Wedstrijd op zaterdag
• Tijdig afmelden voor de wedstrijd bij zowel de trainer als bij het wedstrijdsecretariaat, afmelden voor 

een training kan in de groepsapp

• Actuele informatie altijd te vinden op de website 
https://www.hkvachilles.nl/

Mijn kind is lid, en nu…. (1)



• Competitie-informatie in de KNKV-app in de app-store

• Zoek het team van jouw zoon of dochter. Let op: er is een aparte competitie voor het veld en de 
zaal
Alle wedstrijden, tijden, locaties én uitslagen! Zet het alvast in de agenda en geef het vast door 
als jouw kind een keer niet aanwezig kan zijn bij een wedstrijd!

Mijn kind is lid, en nu…. (2)



• Wat heeft mijn zoon of dochter nodig om veilig en met veel plezier te kunnen spelen?

• De kinderen spelen buiten op gras of op kunstgras. Voor de veiligheid adviseren we de kids te laten 
trainen en spelen op schoenen met een goed profiel. 

• In de zaal gebruiken we schone sportschoenen, bij voorkeur met lichte zool
• Tijdens wedstrijden spelen we in het shirt van Achilles met daaronder een zwart broekje of rokje. Het 

shirtje van Achilles is verplicht. Deze kun je bestellen via de webshop op onze website: 
https://hkvachilles.clubwereld.nl/. Broekje/rokje kun je naar eigen inzicht gebruiken.
Voor de echte Achilliaan zijn er nog veel meer toffe Achilles items beschikbaar, neem eens een kijkje!

Mijn kind is lid, en nu…. (3)

https://hkvachilles.clubwereld.nl/


• Bij wie moet ik zijn voor vragen?

• Het eerste aanspreekpunt voor ouders zijn de trainers van het team van jouw zoon of dochter. 
We voegen je toe aan de groepsapp van het team. Daar delen we alle praktische informatie. Je 
kunt de trainers altijd aanspreken bij onduidelijkheden.

• Heb je andere vragen, of zijn er onderwerpen die je niet wilt of kunt bespreken met de trainer 
dan kun je terecht bij een lid van de Technische Commissie:

Mijn kind is lid, en nu…. (4)



Mijn kind is lid, 
en nu…. (5)

• Activiteitencommissie, heel 
veel leuks!



• Wat draag ik bij als ouder?
• Natuurlijk als belangrijkste taak: de grootste supporters van de teams! Hoe meer support hoe beter. We weten dat de 

kinderen het geweldig vinden als er speciaal voor hen iemand langs de kant staat om te juichen (of aan te moedigen). 
• Niet iedereen is in de gelegenheid om zelf naar uitwedstrijden te rijden. We maken daarom per uitwedstrijd een rij-

schema. Over het algemeen wordt deze informatie gedeeld in de groeps-app van jouw team. 

• We vinden het leuk om wekelijks aan de andere Achillianen te laten weten hoe de wedstrijd is verlopen. Op maandag 
publiceren we de wedstrijdverslagen op de website! In de meeste teams doen de kids dat om de beurt. Bij de kleinsten 
is wat begeleiding soms nog nodig.

• De club draait voor het grootste gedeelte op vrijwilligers. Zo ook de bemensing van onze gloednieuwe kantine. Iedere 
zaterdag is er een rooster voor kantinedienst voor de thuisspelende teams. We verwachten dat ouders hierin hun 
bijdrage leveren. Het rooster voor die week staat altijd op de website: https://www.hkvachilles.nl/kantine/kantinedienst

• https://www.hkvachilles.nl/nieuws/2061/taakie-komt-eraan
Achilles start met een nieuw programma: Taakie. Dit helpt ons onze vrijwilligers in hun kracht en talent in te zetten voor 
de club. Vind je het leuk om een bijdrage te leveren in communicatie/socials, de sponsorcommissie of in de kantine of 
in de beheercommissie? Kijk eens op de website bij de vacatures!

Mijn kind is lid, en nu…. (6)

https://www.hkvachilles.nl/kantine/kantinedienst
https://www.hkvachilles.nl/nieuws/2061/taakie-komt-eraan


Vragen en afronding



Rondleiding door de mooiste kantine en sportfaciliteiten
van Den Haag!


