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WEEKBRIEF D.D. 16 OKTOBER 2017
Beste Kinderdijkers,
Afgelopen zaterdag hebben vele teams de eerste helft van de veldcompetitie afgesloten. Elk team kan de tussenbalans
op gaan maken van waar ze staan en wat er na de zaal, tijdens de tweede helft van de veldcompetitie, nog moet
gebeuren om de doelstellingen te halen. Maar deze evaluatie kunnen we even parkeren, want we gaan ons opmaken
voor de zaalcompetitie. Vanaf volgende week starten de trainingen op de diverse locaties en de wedstrijden zullen
zoals gewoonlijk weer gespeeld gaan worden in de welbekende Blokweer. Ik wens iedereen een goede voorbereiding
en een mooi zaalseizoen toe, dat het maar een mooie competitie mag worden met uiteraard weer vele
kampioenschappen voor Kinderdijk.
Klaverjassen
Afgelopen vrijdag hebben we weer een gezellige klaverjasavond gehad op Molenzicht. In een goede sfeer werd er een
kaartje gelegd. Pedro Kreuk kwam als winnaar uit de bus. Pedro Proficiat. De volgende klaverjasavond staat gepland
voor vrijdag 15 december a.s. Noteer alvast deze datum in de agenda.
Aspirantenkamp
Vandaag (maandag 16 oktober) is onze jeugd en leiding vertrokken naar het Aspirantenkamp in het mooie Brabant.
Vanaf deze plaats wens ik hen een mooi en gezellig weekend. Zelf hoop ik donderdag een kijkje te gaan nemen in het
kamphuis en de bonte avond live mee te maken. Heb er nu al zin in.
Boterletters
De meeste leden hebben de briefjes van de boterletters weer meegekregen om deze te verkopen, maximaal vijf per
gezin. Wat de meeste misschien niet weten is dat de opbrengst van de boterletter actie heel belangrijk is voor onze
vereniging. Waarom belangrijk? Antwoord = Vele activiteiten voor onze jeugd worden betaald van deze opbrengst.
Wat ik jammer vind, is dat sommige leden/ouders dit niet willen doen. Het is simpel, als we dit allemaal zouden
zeggen dan zouden we weinig of niks meer kunnen organiseren voor onze jeugd. Aspirantenkamp, pupillenkamp,
sinterklaasavond, kinderdisco, bingoavonden worden er allemaal van betaald. Jullie zullen het toch met me eens zijn
dan het jammer zou zijn dat er niks meer georganiseerd zou kunnen worden.
Het is even een kritische noot, maar ik vind hem wel even nodig om deze te delen. Na dit gelezen te hebben, is het
toch een kleine moeite om 5 boterletters te verkopen. Ouders, buren, opa en oma’s, in de straat, ouders van vriendjes
of vrienden van ouders nemen ongetwijfeld een boterletter van je. |Succes met de verkoop van de letters!!!
PS. Als er leden/ouders zijn die dit toch niet willen doen, wil je dan dit persoonlijk even aan mij laten weten. Mijn
nummer is 06-29582748.
Kassa in kantine
Zoals iedereen weet, werken we al geruime tijd met het nieuwe kassasysteem. We zijn hier erg blij mee, kortom het
werkt naar volle tevredenheid. Ook heeft ieder lid een CKC-pas gekregen waarmee ze kunnen betalen. Deze betaalpas
kan worden opgewaardeerd via de site of direct in de kantine. Om het digitaal betalen te bevorderen hebben we het
volgende besloten om vanaf 1 maart 2018:
1. Doordeweeks kunnen er alleen maar betalingen digitaal gedaan worden, dus niet meer contant.
2. Bonnen die in de kassa staan kunnen alleen nog maar digitaal betaald worden.
3. Op zaterdag kan nog wel contant betaal worden
Dit is een eerste aanzet tot een nieuw beleid, we zullen hier binnenkort uitgebreider op terugkomen.
Alle jeugdleden, een fijne vakantie en tot volgende week weer.
Arjan de Jonge
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BARDIENSTEN VOOR DEZE WEEK
AANVANG BARDIENST OP DOORDEWEEKSE DAGEN IS 18.30 UUR!
Maandag 16 oktober;
Dinsdag 17 oktober;
Woensdag 18 oktober;
Donderdag 19 oktober;

Martijn Herwig
Wim Zanen
Amanda Temmer
???

Een vriendelijk verzoek om bij verhindering zelf voor een vervanger te zorgen. Degene die bardienst
heeft is verantwoordelijk voor de sleutel en geldzak. Deze mogen niet overgedragen worden aan iemand
anders, tenzij het personen zijn die in het bestuur of in de clubhuiscommissie zitten.
Je mag de kantine sluiten 1 uur na de laatste training.
Wil de bardienst naar huis dan moeten de spelers het clubhuis verlaten.
De geldzak en sleutel graag bij Martin Rijkee ophalen en inleveren, Schrijvertje 12 te Alblasserdam.
**************************************************************************************************************************

SCHEIDSRECHTERS
WOENSDAG 25 OKTOBER
Kinderdijk MW1 - Good Luck MW1
20:00
H vd Bogaard
**************************************************************************************************************************

UITSLAGEN CKC KINDERDIJK COMPETITIE
Kinderdijk 1
- Albatros 1
19 24
Kinderdijk 2
- Albatros 2
17 15
Vriendenschaar (H) 6 - Kinderdijk 3
6 20
Trekvogels 1
- Kinderdijk 4
14 7
Kinderdijk 5
- ACKC 3
14 22
Kinderdijk MW1
- Keep Fit '70 MW1
9 10
Kinderdijk A1
- Albatros A1
20 13
Kinderdijk A2
- Twist A1
11 12
Gemini B1
- Kinderdijk B2
8 4
Kinderdijk C1
- KCC/SO natural C1
5 15
Vriendenschaar (H) C3 - Kinderdijk C2
1 14
HKC (Ha) C2
- Kinderdijk C3
8 3
Kinderdijk D3
- Merwede/Multiplaat D2 1 8
Springfield D1
- Kinderdijk D4
2 4
Korbatjo E1
- Kinderdijk E1
4 6
strw 2-2
Kinderdijk E2
- ACKC E1
10 13
strw 5-5
Kinderdijk E4
- OZC E2
0 0
strw
Albatros E5
- Kinderdijk E5
4 0
strw 2-1
************************************************************************************************************************

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN
ZATERDAG 21 OKTOBER 2017
OZC 5 - Kinderdijk 4
KG
Aanv: 13:00 uur
Vertr: 12:00 uur
Manon Arentze
Femke Boele
Chris Borsje
Jacco Verhage
Paula Kerkhof
Stefan Verhage
Robert van de Bogaard
Te fluiten wedstrijden:
***********************************************************************************************************************

WEDSTRIJDPROGRAMMMA MIDWEEK
WOENSDAG 25 OKTOBER
Kinderdijk MW1 - Good Luck MW1
B van Duivendijk
A.van Driel
M. den Ouden
A.Huigen
J. Smitshoek
J. Gaal

Aanv 20.00 uur
W. Zanen*
J.v.d Rhee
N. Koppelaar
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Aanw 19.30 uur
H. Smitshoek
E.J.Mudde

* Afschrijven bij: W. Zanen  6914815
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