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VAN DE VOORZITTER
Beste Kinderdijkers,
Zo, voor de meeste zit de vakantie er op en zijn ze al weer begonnen met het werk. De scholen hebben nog even
vakantie, maar op Molenzicht gaan we vanaf vandaag beginnen met de eerste trainingen voor het seizoen
2018/2019. Iedereen succes met de eerste trainingen, vanuit ervaring weet ik dat dit niet de leukste zijn, maar ook
deze trainingen horen er bij. Iedereen succes met de aftrap van dit seizoen.
Mooi seizoen voor C.K.C. Kinderdijk
We gaan een mooi seizoen tegemoet. De eerste weken zullen we nog gebruik maken van de oude kantine en dan
gaat onze lang gekoesterde wens in vervulling. We verhuizen dan naar ons nieuwe onderkomen, sportcomplex
Molenzicht. Uiteraard heb ik het op de voet gevolgd en wat gaan we een mooie kantine en sporthal krijgen, iets
waar we ontzettend trots op moeten en mogen zijn.
Vrijdag 31 augustus wordt de sporthal geopend en op zaterdag 1 september is er een open huis voor de inwoners
van Alblasserdam. Nadere informatie over de opening volgt.
Vrijwilligers
Alle commissies gaan ook weer opstarten met hun werkzaamheden. Daarnaast zal er de komende periode ook
weer een beroep gedaan worden op u als ouders voor het rijden naar uitwedstrijden en voor het invullen van
enkele bardiensten op zaterdag. Dat zullen we weer doen via de contactouder, die wij weer per team gaan
aanstellen. Vorig jaar hebben we daar een proef mee gedaan en dat is buitengewoon goed verlopen en daar zijn
we natuurlijk als vereniging erg blij mee. Zonder vrijwilligers zijn we nergens, dus bij deze een beroep op jullie.
Alvast bedankt voor de inzet!
Zaterdag 25 augustus, afscheid kantine
Zoals jullie weten organiseren we
zaterdag 25 augustus een
afscheidsavond in de oude kantine.
Dat zal het laatste avondje daar zijn
en hiervoor nodigen wij iedereen van
harte uit. Dus reserveer deze datum
in de agenda en wat zou het mooi
zijn als we daar met jong en oud een
gezellige avond van weten te maken.
Tot de 25-ste.
IVA-certificaat
Op de volgende pagina staat een stukje over het IVA-certificaat. Als je straks alcohol schenkt achter de bar ben je
verplicht een IVA-certificaat te hebben. Kleine moeite en een groot plezier voor ons als vereniging. Lees het even
door en haal digitaal je certificaat. Zijn er vragen over, stel ze gerust aan de leden van de barcommissie.
Tot zaterdag op Molenzicht en anders tot volgende week in de weekbrief.
Sportieve groet,
Arjan de Jonge
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Beste leden en (bar)vrijwilligers,
Vanuit de drank- en horecawet is er de verplichting dat ten tijde van alcoholverstrekking
gecertificeerde personen achter de bar staan. De leden van de clubhuiscommissie hebben reeds
een complete opleiding gevolgd, jullie krijgen een korte instructie die via onderstaande link on-line
te volgen is.
Deze instructie omvat het verantwoord alcohol schenken en bestaat uit het lezen van de theorie
en het bekijken van de filmpjes. Aansluitend moeten er 20 vragen worden beantwoord waarbij je
bij voldoende resultaat een certificaat kunt downloaden. Deze moet toonbaar zijn indien er een
controle plaats vindt in de kantine. De certificaten zullen verzameld in een map aanwezig zijn
achter de bar.
Neem de moeite om dit te doen, het kost slechts hooguit een half uurtje tijd en bespaart ons het
risico op hoge boetes en nog erger intrekking van de vergunning.
http://www.nocnsf.nl/iva
Namens het bestuur en de clubhuiscommissie, bedankt !
Henny Nuninga
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******************** BARDIENSTEN 1e helft veld ********************
Op 20 augustus starten de reguliere trainingen weer voor de veldcompetitie.
Dat betekent dat het bardienstrooster weer gevuld moet worden.
Willen ALLE SENIOREN EN HET MIDWEEKTEAM zich zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 20
augustus indelen voor één bardienst?!
De barcommissie heeft besloten dat iedereen 1 keer alleen bardienst doet!
Natuurlijk mag je wel iemand erbij vragen om je te helpen of voor de gezelligheid……
LET OP; Omdat je alleen bardienst doet mag je jezelf NIET meer op een eigen trainingsavond
inplannen.
Laten we met elkaar het rooster zo snel mogelijk vullen!
Invullen kan via;
http://ckc-kinderdijk.nl/bar-dienst/
of via de website van CKC Kinderdijk onder het kopje “over CKC”- bardienst
Na 20 AUGUSTUS zullen wij degene die zich niet hebben ingedeeld zelf indelen op een open plek. Er kan dan
helaas geen rekening gehouden worden met voorkeuren! Ook zal er gecontroleerd worden of je jezelf niet op
een trainingsavond hebt ingevuld!
Bij vragen graag mailen naar; Liesbethvanlit@gmail.com
***************************************************************************************************************

SCHEIDSRECHTERS

ZATERDAG 18 AUGUSTUS
Kinderdijk 1 - Fortis 1
Kinderdijk 2 - Fortis 2
Kinderdijk A1 - Fortis A1

15.30
14.00
12.30

B Gelissen
O J Leeverink
H Verschoor

Kinderdijk 1 - Tilburg 1
Kinderdijk 2 - Tilburg 2

20.40
19.30

R van Heiningen
A van Baaren

Kinderdijk 1 - Velocitas 1
Kinderdijk 2 - Velocitas 2
Kinderdijk 5 - KOAG 4
Kinderdijk A1 - Meervogels A1
Kinderdijk F1 - KOAG F

15.30
M van Bentum
14.00
A Diederik
tijd onbekend Sen 4
12.30
F Steenbergen
9.00
M Ros

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
ZATERDAG 1 SEPTEMBER

OEFENPROGRAMMA SENIOREN
ZATERDAG 18 AUGUSTUS
Kinderdijk 1 - Fortis 1
Kinderdijk 2 - Fortis 2
Lisanne de Jonge
Melissa den Braanker
Simone Hoek
Marjolein Verkerk
Lisa Steehouwer

Kunsrgras
Kunstgras
Anouk den Braanker
Stephanie Smid
Lotte van de Lustgraaf
Laura Verveer

Aanv: 15:30 uur
Aanv:14:00 uur
Arjan Schook
Bram Rouppé
Rick Geluk
Daan de Vrieze
Jelle Lunenborg
Olaf Stellaard

Aanw: 14:30 uur
Aanw: 13:00 uur
Menno Bot
Max Donkervoort
Koen Golverdingen
Martijn Kreuk
David de Jonge
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DONDERDAG 23 AUGUSTUS
Kinderdijk 1 - Tilburg 1
Kinderdijk 2 - Tilburg 2

ZATERDAG 25 AUGUSTUS

Kunsrgras
Kunstgras

Aanv: 20:40 uur
Aanv: 19:30 uur

Aanw: 19:40 uur
Aanw: 18:30 uur

Aanv:15:30 uur
Aanv: 14:00 uur
Aanv:

Aanw: 14:30 uur
Aanw: 13:00
Aanw:

Kinderdijk 1 en 2: Toernooi Victum

ZATERDAG 1 SEPTEMBER
Kinderdijk 1 - Velocitas 1
Kinderdijk 2 - Velocitas 2
Kinderdijk 5 – KOAG 4

Kunsrgras
Kunstgras

WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN
ZATERDAG 18 AUGUSTUS
Kinderdijk A1 - Fortis A1
Kunsrgras
Aanv: 12:30 uur
Samantha Schuit
Jenthe Vlieg
Ruben Groenendijk
Veerle van der Burgh
Kimberley Schuit
Lars Breedveld
Jette Nuninga
Quinty van Geemert
Sietse Kneppers
Eva van de Lustgraaf
Carmen Conrad
Jorick Bot
Isa Zwaan
Thirza Boele
Tom de Vrieze
Sophie Bot
Afbellen bij trainer/leider: Wim den Hollander & Max Donkervoort

Aanw: 11:30 uur
Stijn Vlieg
Jonathan Groenendijk
Jelle Bijkerk
Roderique Dorst
Aaron van Geffen

ZATERDAG 25 AUGUSTUS
Vitesse A1 - Kinderdijk A1
Vitesse A2 - Kinderdijk A2
ZATERDAG 1 SEPTEMBER
Kinderdijk A1 - Meervogels A1
Achilles A2 - Kinderdijk A2

Kunsrgras

Aanv: 14:15 uur
Aanv: 12:20 uur

Vertr: 13:00 uur
Vertr: 11:15 uur

Aanv: 12:30 uur
Aanv:11:30 uur

Aanw: 11:30uur
Vertr: 10:15uur

