
2020
…wat een jaar…



Traditiegetrouw start 2020 met de 
nieuwsreceptie en met de huldiging 
van de jubilarissen





Een nieuwe voorzitter.. 

Robert Bras en c.k.c. Maassluis 
besloten begin januari niet met 
elkaar verder te gaan… 

...Tjerk Bloem nam het 
stokje over, met succes!



Pingpongballenactie!

De nieuwe visie en het jeugdbeleid 
werd in de steigers gezet..





Hoe lang moeten we thuis zetten, meneer Rutte??????

Corona.. Geen competitie, geen trainingen, vooral thuiszitten… 



Online teamborrels…

… en leuke thuisopdrachten voor 
de jeugd dankzij de KNAC!

Geen korfbal, maar ………..CKC blijft in verbinding…





Lege velden.. Maar 
Maassluis 1 

eindigde als eerste 
in de poule na de 

stop door Corona en 
promoveert 

daardoor naar de 
eerste klasse! 





Geen koningsdag, maar wel een lintje voor Peter Vellekoop

De Koningsdagcommissie 
minimaliseert kosten en Leon 
Kloppenburg geeft de 
koningsdagloterij een ludieke draai!



Geen kamp helaas, maar de kampcommissie 
organiseert wel een tof kampspel voor de 
jeugd!

Het bestuur zet samen met de commissies de visie 
voor de toekomst uit..



Een nieuwe missie en visie staat! 



Dankzij de vrijwilligers onder leiding van Mart van der 
Gaag werd de kantine weer schoongemaakt! 



Het toptientoernooi kon wel georganiseerd 
worden! Het was een gezellige dag! 



Melanie en Jacqueline organiseerde in 
juni en september met succes open 
trainingen! 15 nieuwe leden! 



Nieuwe trainers Andre Verbaas en Rob van der Stelt

PR&Communicatiecommissie is goed bezig.. Mooie 
ckc handdoeken te koop! 



Leden stoppen en 
nieuwe leden komen! 



Nieuw vanaf augustus: 
5 Gouden tips langs de lijn! 

Zo gedraag je je langs de lijn bij CKC!

Jeugdleden nemen deel aan een clinic van 
Nederlandse topkorfballers!

Maassluis is 
goed in 

organiseren! 
Valto was te gast 

met een 
topomzet dankzij 

de 
barcommissie! 



Eindelijk! In augustus weer korfballen…!!



Seizoensopening met de viering van 90 jaar c.k.c. Maassluis! 

Mooie PR voor onze 
vereniging in De 
Schakel



Vanuit de werkgroep c.k.c. Technisch Beleid 
gaan we dit jaar van start met..

Trainersbegeleiding en Spelersbegeleiding



Kampioenen!!



Helaas.. Vanaf half 
oktober geen 
competitie meer….
De TC heeft vanaf half 
oktober een 
programma voor het 
rest van het seizoen in 
elkaar gedraaid met 
hulp van KNAC/SNAC 
en kampcommissie!

=

Clinics gegeven 
door 
selectiespelers en 
hoofdtrainers voor 
de hele jeugd!



De kampcommissie organiseerde een mooie 
spelochtend voor de jeugd! 



Het livestreamteam is geboren!! 



Nieuwe website!!

7 januari 2021 
LIVE!!!



Door actieve ledenwerving van oa Melanie is het volle bak bij de kangoeroes! 



De SNAC haalde de 
Sint naar de 
Olympiahal.
Eindelijk een keer 
geen thuiswerken 
voor de Sint, maar 
feesten met de kids
van c.k.c. Maassluis!



Nieuw dit seizoen: Jeugdbestuur… met gelijk een leuke actie #stayfit!



Bijzondere 
hulpsinterklazen 
bezorgden iets lekkers bij 
het bestuur…

Of was het toch de 
korfbalfitgroep die de 
inzet van het bestuur 
waardeert in deze lastige 
tijden…?? 



Alle teams hebben een sponsor!



Ook in deze tijd blijft CKC een vereniging om trots op te 
zijn! De vereniging is dit jaar met elkaar verbonden meer 
dan ooit… 



Ondanks Corona hebben we in 2020 weliswaar weinig kunnen korfballen, 
maar toch heel veel gedaan en voor elkaar gekregen! Compliment!

Laten we ook van 2021 met z’n allen een mooi jaar maken!!


