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1. Welkom bij c.k.c. Maassluis! 

Leuk dat je lid bent geworden van de gezelligste sportvereniging van Maassluis. Korfbalvereniging 
c.k.c. Maassluis is een begrip in Maassluis. De vereniging telt zo 400 leden. Misschien kende je de 
vereniging al omdat je er als toeschouwer wel eens geweest bent, als (oud)deelnemer van het 
schoolkorfbaltoernooi of als bezoeker van het Koningsdag en Giga Kangoeroe dag evenement. 

Wanneer je (weer) lid wordt van een vereniging dan is alles nieuw en heb je vragen. Die vragen kun je 
uiteraard stellen aan leden van de vereniging, maar we hebben zoveel mogelijk aan nuttige informatie 
hieronder samengebracht. Het helpt je hopelijk om wegwijs te worden in onze vereniging. 

Heel veel korfbalplezier gewenst bij c.k.c. Maassluis! 

2. Wie zijn wij? 
 
c.k.c. Maassluis is een christelijke korfbalclub, opgericht in 1930. Wat 
toen begon met een klein groepje meisjes en jongens, is uitgegroeid 
naar een middelgrote, moderne sportclub met zo’n 400 leden.  

Het motto van de vereniging: Samen met plezier presteren. Voor jong 
en oud zijn er activiteiten. Bij de vereniging gaan prestatie en 
gezelligheid hand in hand waarbij een Veilig Sportklimaat hoog in het vaandel staat. De allerjongsten 
starten bij de Kangoeroeklup, spelenderwijs leren ze de beginselen van het spel. Bij de jeugd wordt 
het allemaal wat serieuzer, naast een training wordt er ook een wedstrijd gespeeld op zaterdag. De 
volgende stap is de juniorengroep, gevolgd door de senioren. 

Naast korfbal wordt er ook veel aandacht besteed aan nevenactiviteiten voor jong en oud. Op sportief 
vlak wordt er jeu de boules en tennis aangeboden. Daarnaast worden er voor de jeugd en 
volwassenen gezellige activiteiten georganiseerd, zoals klaverjassen, diverse feestjes, jeugdkamp en 
film avonden. 

3. Wat is korfbal?  
 
Korfbal is een balsport dat gemengd wordt gespeeld. Een team 
bestaat uit vier heren/jongens en vier dames/meisjes. De spelers 
worden verdeeld over een aanvalsvak en een verdedigingsvak. In 
beide vakken staan van zowel de tegenstander als van je eigen team 
twee dames en twee heren. De dames spelen tegen elkaar en de 
heren ook. Bij de F- en de E-teams is er maar één vak en bestaat het 
team uit 4 spelers.  

Bij het korfballen gaat het om het samenspelen: samen kansen 
creëren, doelpunten maken, maar ook samen de tegenstander 
weerhouden van scoren. Meer informatie over de spelregels vind je 
op de website van de KNKV. 
 
Korfbal wordt in verschillende categorieën gespeeld, die zijn ingedeeld op leeftijd: 
Kangoeroes    Leeftijd 3,5-5 jaar (geen competitie) 
Pupillen (D-, E-, F- teams)  Leeftijd 6-11 jaar  
Aspiranten (B- en C-teams)  Leeftijd 12-15 jaar  
Junioren (A- teams)   Leeftijd 16-18 jaar  
Senioren (Team 1 t/m 6)  Leeftijd 19 en ouder  
KorfbalFit    Leeftijd vanaf ca. 60 jaar (geen competitie) 

http://www.knkv.nl/knkv-corporate/jeugd/spelregels/
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Korfbal wordt op het veld en in de zaal gespeeld.  
De eerste helft van het veldseizoen loopt van september tot medio oktober. Tussen medio oktober en 
medio maart wordt de zaalcompetitie gespeeld. Vanaf maart t/m juni vindt de tweede helft van de 
veldcompetitie plaats. Vanaf de aspiranten zijn de wedstrijden op het veld langer dan in de zaal.  
De speeltijd van de wedstrijden zijn: 
E- en F-teams      Zaal 2x 20 min (+ Strafworpen)  Veld 2x 20 min (+ Strafworpen) 
C- en D- teams    Zaal 2x 25 min    Veld 2x 25 min 
B- teams              Zaal 2x 25 min    Veld 2x 30 min 
A- teams              Zaal 2x 30 min    Veld 2x 30 min 
Team 1 t/m 6       Zaal 2x 30 min    Veld 2x 30 min  

4. Communicatie 
 

Communicatie gaat via onze website: www.ckcmaassluis.nl. Hier vind je alle informatie over de 
wedstrijden, clubnieuws, de verenigingsagenda, etc. die wij tweewekelijks delen via onze nieuwsbrief. 
   
Volg ook het laatste (wedstrijd)nieuws via Facebook, Instagram en Twitter (@ckcMaassluis) zodat je 
altijd op de hoogte bent. Vragen of opmerkingen over je eigen team of het team van je kind bespreek 
je met de trainer. Hij/zij verwijst je eventueel door naar iemand anders binnen de vereniging. 
Daarnaast zijn er ook de wedstrijdsecretarissen. Mocht je een keer niet kunnen spelen, bel je bij hen 
af. In het volgende hoofdstuk wordt hier meer over uitgelegd.  
 
Achter in dit informatieboekje vind je de gegevens van verschillende aanspreekpunten binnen de 
vereniging, dit overzicht vind je ook op de website onder organisatie.   
 
Trainingen en wedstrijden worden benut om onderling afspraken te maken, bv om een vertrektijd af te 
spreken. Daarnaast maken alle teams gebruik van een Whatsapp-groep. 
 
Foto’s 
Geregeld worden er foto’s gemaakt door trainers, verenigingsleden of ouders van wedstrijden, 
activiteiten en trainingen. Deze foto’s worden vaak gedeeld op de website, Facebook en verzameld op 
onze foto database Flickr. Wees hiervan bewust. Heb je hier bezwaar tegen, geef dit aan bij de 
trainer/coach. Hij/zij kan hier dan rekening mee houden. Nieuwe leden worden gevraagd een AVG 
verklaring te tekenen en bezwaar aan te geven op foto’s die openbaar worden gemaakt.  
 
Thuiswedstrijden van het eerste en tweede worden gefotografeerd door een aantal vaste fotografen. 
Soms fotograferen zij ook andere teams. Vermeld hen altijd de naam van fotograaf bij het delen van 
deze foto’s op social media of andere kanalen. Wil je een hoge resolutie van de foto om de foto af te 
drukken, neem dan contact op met de betreffende fotograaf of mail naar pc@ckcmaassluis.nl  
 
Privacy 
Onze vereniging hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy. Wij behandelen jouw 
persoonsgegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover kun je lezen in de privacyverklaring van 
onze vereniging op de website. Je vindt hier ook ons fotoprotocol. 

  

http://www.ckcmaassluis.nl/
https://ckcmaassluis.nl/nieuws/nieuwsbrief/
http://www.facebook.com/ckcmaassluis
https://www.instagram.com/ckcmaassluis/
https://twitter.com/ckcMaassluis
https://ckcmaassluis.nl/contact/organisatie/
https://www.flickr.com/people/ckcmaassluiskorfbal/
mailto:pc@ckcmaassluis.nl
https://ckcmaassluis.nl/privacyverklaring-en-fotoprotocol/
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5. Wedstrijden en trainingen 
 
Elk team traint minstens één keer per week onder begeleiding van een of twee train(st)ers. In welk 
team je terecht komt is afhankelijk van je leeftijd en van het niveau. Ook kijken we bij de jongste jeugd 
naar vrienden/vriendinnen. Op zaterdag worden er competitiewedstrijden gespeeld, zowel thuis bij de 
vereniging als uit bij een tegenstander zoveel mogelijk in de omgeving. Het actuele 
wedstrijdprogramma en trainingsschema vind je wekelijks op onze website.  
 
Wedstrijdsecretariaat 
Voor het afzeggen van een wedstrijd meld je je naast bij de trainer/coach bij het desbetreffende 
wedstrijdsecretariaat. 
 

Senioren/Junioren B en C  D, E en F 

-M1 t/m M3, A1, A2 
Mark van Buren 
06 10 88 00 30 
 
Maxime de Rijke 
06 54 36 10 18 
 
-M4, M5, M6 
Thijs Kempke 
06 42 93 15 60 

Annemieke Verburg 
06 48 53 13 18 
 
Marlies Bergwerff 
06 29 41 86 74 

Mirjan Visser 
06 23 40 80 16 
 
Yvonne Bos 
06 25 28 35 37 

 
Kun je niet trainen bespreek dit dan met je trainer/coach. 
 
Invallen / reserve zitten 
Elke week kijk je op de website hoe laat en waar je moet spelen. Het kan gebeuren dat een ander 
team spelers mist. Let altijd goed op of je bij een ander team reserve moet zitten of moet invallen (je 
naam staat er dan dikgedrukt bij). Soms word je hiervoor gebeld door het wedstrijdsecretariaat. 
Bedenk hierbij goed of je wel of niet kan en dat je het zelf ook erg fijn zou vinden als er invallers voor 
jouw team geregeld worden! 
 
Vervoer uitwedstrijden 
Voor het vervoer van jeugdteams naar de uitwedstrijden wordt per toerbeurt een beroep gedaan op de 
ouders. De senioren regelen het vervoer in onderling overleg. Chauffeurs worden zo vroeg mogelijk 
via het wedstrijdprogramma op de hoogte gebracht. Voor het vervoer naar uitwedstrijden (competitie) 
kan je een reiskostenvergoeding op basis van 0,10 euro per km krijgen. Vul hiervoor het 
declaratieformulier in en stuur het volledig ingevulde formulier naar penningmeester@ckcmaassluis.nl. 
Binnen korte tijd wordt het bedrag naar je rekening overgemaakt. Als je het formulier niet invult nadat 
je gereden hebt, wordt het bedrag automatisch gereserveerd voor de Activiteitencommissie. Van dit 
geld worden leuke feestjes en uitjes georganiseerd. 
 
Voor het vervoer bij uitwedstrijden hebben we het volgende afgesproken: 

Wanneer de betreffende auto een bouwjaar heeft van 1990 of later, is het aantal toegestane personen 
dat meerijdt: één op de passagiersstoel voorin en drie op de achterbank. Daarbij MOET gebruik 
gemaakt worden van de autogordels. Wanneer van het bovenvermelde wordt afgeweken, zal het 
bestuur elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid naast zich neer leggen. De bestuurder is en 
blijft voor dergelijke zaken altijd verantwoordelijk. 
 
Zaalwacht 
Tijdens de zaalcompetitie wordt bij iedere wedstrijd het scorebord bediend door de ouders van het 
team dat thuis speelt of de reserves (vanaf de A-junioren). Dit staat in het wedstrijdprogramma bij elke 
thuiswedstrijd aangegeven op de website. Ook dit wordt per toerbeurt gedaan. 
 

https://ckcmaassluis.nl/algemeen/algemene-informatie/
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6. Bestuur en commissies 

 
Het bestuur houdt het reilen en zeilen van de hele vereniging in het oog en zorgt voor structuur en 
organisatie van de vereniging. Binnen onze vereniging wordt het bestuur bijgestaan door een aantal 
commissies. Het bestuur stuurt alle commissies aan, zorgen dat de vereniging financieel gezond blijft, 
etc. De commissies zijn erg belangrijk voor de vereniging. De leden die in deze commissies zitten, 
doen dit op vrijwillige basis. Een korte indruk van welke commissies er zijn en wat deze doen:  
 
Accommodatiezaken 
Wij hebben een mooi clubhuis en 3 kunstgrasvelden op ons sportcomplex in het Wipperspark. Om dit 
zo te houden is er deze commissie, met als belangrijkste taak het onderhouden van de 
accommodatie. 
 
Evenementen 
Ieder jaar organiseert onze vereniging meerdere uiteenlopende evenementen. Verdeeld over 
meerdere werkgroepen worden de evenementen Koningsdag, het van Zanden Schoolkorfbaltoernooi, 
de Giga Kangoeroedag en Sport en Spel voor verstandelijk gehandicapten georganiseerd.  
 
Jeu-de- Boules commissie 
Op ons complex in het Wipperspark kan er ook een potje jeu de boules gespeeld worden. De jeu-de 
boules-commissie zorgt voor het reilen en zeilen rondom de jeu-de-boulesbaan.  
 
Jeugdbestuur 
Wij houden graag de verbinding met de toekomst van onze vereniging. Zo zorgt het jeugdbestuur 
ervoor dat dit de belangen en wensen van de jonge leden gehoord worden.   
 
Kantinecommissie 
Een hapje en een drankje in de kantine in het Wipperspark, de kantinecommissie zorgt ervoor dat je 
niet met een lege maag naar de wedstrijden hoeft te kijken. Zij doen de eten- en drankinkopen.  
Ook staat er op trainingsavonden en zaterdagen iemand achter de bar. Via www.inzetrooster.nl 
kunnen leden zichzelf inplannen voor bardiensten. Meer informatie vind je hierover op de website. 
 
Kampcommissie 
Al maanden van tevoren komt de kampcommissie bijeen om het leukste kamp in korfballand te 
organiseren. De gekste kampspellen worden in elkaar gezet, de bonte avond wordt voorbereid en ook 
wordt er elk jaar weer een gaaf thema bedacht.  
 
Klachtencommissie 
Mocht je klachten of opmerkingen hebben, dan kun je bij de klachtencommissie terecht. Zij doen er 
alles aan om een oplossing te vinden voor het probleem. 
 
Koningsdagcommissie 
Op 27 april is het groot feest op ons eigen veld: Koningsdag! Er is een team dat zich op de dag zelf, 
maar ook lang daarvoor al met het organiseren van deze dag bezighoudt, zodat de dag vlekkeloos 
kan verlopen en elk jaar weer vernieuwend is qua programma. 
 
Technische commissie (TC) 
Deze commissie houdt zich bezig met alle zaken op korfbal gebied technisch gebied. Zij houden in de 
gaten hoe het gaat met alle teams, delen de teams in, zorgen ervoor dat ze ingedeeld worden in de 
juiste klasse in de competitie, werven trainers/coaches en houden zich bezig met het 
jeugdopleidingsplan.  
 
Ledeninformatie en activiteiten 
Samen met Korfbalzaken zorgt de coördinator ledeninfo ervoor dat er onder andere open trainingen 
worden georganiseerd en er wordt deelgenomen aan lokale sportactiviteiten. Zo laten we onze 
vereniging zien. In de tussentijd zorgt deze commissie ervoor dat nieuwe leden goed worden 

https://ckcmaassluis.nl/leden/inzetrooster/
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geïnformeerd en begeleid bij hun eerste stappen binnen de vereniging.  
 
Oud-papier commissie 
Onze vereniging doet actief mee met het inzamelen van oud papier. Er is een oude container die 
vlakbij ons complex op de parkeerplaats staat, waar je elke zaterdag je oud papier naar toe kan 
brengen. Ook wordt er op de tweede dinsdag van de maand oud papier opgehaald in door de 
gemeente toegewezen wijken in Maassluis. 
 
PR- en communicatiecommissie 
Deze commissie houdt zich bezig met diverse activiteiten die te maken hebben met, zoals de naam al 
zegt, communicatie en een stukje promotie van de vereniging. Een greep uit de taken van deze 
commissie: bijhouden van social media, teamkleding, ledenwervingsactiviteiten, persvoorlichting, team 
van de week, Kidsclub, etc.  
 
Scheidsrechtercommissie 
Zonder scheidsrechter, geen wedstrijd. Deze commissie houdt zich actief bezig met het werven van 
nieuwe scheidsrechters en maakt de roosters, zodat er voor elke wedstrijd een scheidsrechter klaar 
staat. Teams vanaf de A-jeugd krijgen gedurende het seizoen een aantal wedstrijden toegewezen 
door deze commissie. Daarmee is dat team verantwoordelijk dat er een scheidsrechter is. 
 
Schoolkorfbal commissie 
Elk jaar wordt het jaarlijks terugkerende schoolkorfbaltoernooi georganiseerd door de leden van de 
schoolkorfbal commissie.  
 
SNAC en KNAC 
De leden van de Senioren – en Kinder Neven Activiteiten Commissie houden wel van gezelligheid en 
een feestje. Zij organiseren allerlei activiteiten naast korfbal, zoals het Sinterklaasfeest en Oktoberfest.  
 
Sponsorcommissie 
Sponsors zijn essentieel voor onze vereniging. Sponsors werven vergt een professionele aanpak, dat 
doet de commissie door gebruik te maken van een sponsormap waarin de vereniging wordt 
voorgesteld en de mogelijkheden tot sponsoring te zien zijn. Werving van sponsors is eigenlijk een “on 
going” proces. Sponsors komen er niet vanzelf en er moet veel tijd en energie in gestoken worden om 
nieuwe sponsors te werven. 
 
Tenniscommissie  
Op het derde kunstgrasveld kan er ook getennist worden. Je kan vrij tennissen, maar ook worden er 
tennislessen verzorgd en zijn er elk jaar de clubkampioenschappen. Het reilen en zeilen van de tennis 
wordt georganiseerd door de tenniscommissie.  
 
Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon in onze vereniging staat je bij met raad en daad bij problemen als seksuele 
intimidatie, pesten, agressie, geweld en ongewenste omgangsvormen. 
 
Vrijwilligerscommissie 
Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Deze commissie houdt in de gaten of alle 
vrijwilligerstaken worden vervuld via een database met al onze leden en vrijwilligers. Op die manier 
probeert men de juiste match te maken tussen functie en persoon. Een vereniging heeft nooit genoeg 
vrijwilligers en staat daarom open voor al het initiatief dat wordt geboden. De commissie organiseert 
ook jaarlijks het vrijwilligersfeest. Een gezellige avond waarop de waardering naar alle vrijwilligers 
wordt uitgesproken. 
 
Webredactie 
Korfbalnieuws, clubnieuws, het persbericht, de verenigingsagenda. Op onze website is alle informatie 
te vinden over onze vereniging. Elke zondag en woensdag updaten de leden van de redactie de 
website zodat deze altijd actueel is. 

https://ckcmaassluis.nl/competitie/scheidsrechters/
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Veilig Sportklimaat 
Korfballen is hartstikke leuk! Niet voor niets staan we wekelijks langs de lijn, trainen we hard om weer 
een goede wedstrijd neer te zetten, geven we trainen of fluiten we een wedstrijd. Sport brengt mensen 
samen. Het zorgt dat we gezond blijven. Maar vooral dat we plezier hebben! Het is belangrijk om 
plezier in sport te hebben in een veilige omgeving. Ongewenste omgangsvormen willen wij als 
vereniging voorkomen en het korfballen leuk houden! 
 
 
Al onze trainers zijn in het bezit van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) en hebben een 
gedragscode ondertekend.  
 
Om verder invulling te geven aan een veiliger sportklimaat gaan we stapsgewijs te werk, waarbij de 
volgende thema’s aan bod komen: 
-       Preventief beleid om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen 
-       Omgangsregels voor de vereniging 
-       Ouders/supporters langs de lijn 
-       Positief coachen 
 
Wedstrijdsecretariaat 
Het komt wel eens voor dat je een wedstrijd moet missen. Het wedstrijdsecretariaat is er om ervoor te 
zorgen dat jouw team elke week compleet aan de start van de wedstrijd kan staan. (Zie ook 5. 
Wedstrijden en trainingen.) 
 
Achter in dit boekje, maar ook op onze website vind je de contactpersonen van alle commissies. 

7. Vrijwilligers  
 
Een sportvereniging kan niet functioneren zonder vrijwilligers, zo ook 
korfbalvereniging c.k.c. Maassluis. De vereniging wordt draaiende gehouden 
voor en door vrijwilligers. Spelende leden of de ouders van kinderen die 
spelen vragen we om bardienst te draaien en te rijden bij wedstrijden.  
 
Voor bardienst ontvang je een mail via ckcmaassluis.inzetrooster.nl om jezelf 
in te schrijven. Op die manier kun je zelf de dag en het tijdstip bepalen. Meer 
informatie hierover vind je via: https://ckcmaassluis.nl/leden/inzetrooster/   
 
Ook vragen we aan alle leden om de lotenboekjes te verkopen voor de Koningsdagloterij. Verder is 
het mogelijk om invulling te geven aan een functie in één van de commissies genoemd bij punt 6. 
Denk aan het werven van sponsors in de sponsorcommissie, website bijwerken in de pr- en 
communicatiecommissie of feestjes organiseren in de KNAC. Op de website komen vacatures te 
staan voor functies in commissies. Ben je enthousiast om naast het sporten mee te helpen binnen de 
vereniging maar weet je nog niet precies waarmee je kan helpen? Neem dan contact op met de 
vrijwilligerscommissie via vc@ckcmaassluis.nl.  
Eén keer per jaar vindt er een gezellig vrijwilligersfeest plaats om alle vrijwilligers te bedanken. 

8. Kleding 
 
Het tenue van c.k.c. Maassluis bestaat uit een blauw/oranje shirt en een zwart rokje of broekje. Het 
shirt krijg je van de vereniging en kan je aanvragen via: kleding@ckcmaassluis.nl. Er wordt verwacht 
dat je het zwarte rokje of broekje zelf aanschaft in de sportwinkel.  

 
  

https://ckcmaassluis.nl/leden/inzetrooster/
https://ckcmaassluis.nl/leden/vacatures-c-k-c-maassluis/
mailto:kleding@ckcmaassluis.nl
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Tijdens het veldseizoen wordt er gespeeld op kunstgrasschoenen. In de zaal wordt er gespeeld op 
zaalschoenen (geen zwarte zolen). Ook deze twee paar schoenen schaf je zelf aan. De vereniging 
levert de shirts voor alle teams. Een vergoeding voor het gebruik van de shirts is in de contributie 
opgenomen. De shirts zijn namelijk eigendom van de vereniging. Elk spelend lid heeft er een. De een 
heeft een shirt zonder sponsor en de ander een sponsorshirt.  
 
Shirts zonder sponsor 
Leden die in een team zitten dat niet gesponsord wordt, hebben een shirt zonder bedrukking. Is je 
shirt te klein, neem dan contact op met de kleding-commissie om je shirt te ruilen. Wanneer je de 
overstap maakt van een niet gesponsord team naar een gesponsord team, vergeet dan niet je oude 
(niet-gesponsorde shirt) in te leveren! Lever ook je shirt in wanneer je (helaas) stopt met spelen! 

 
Sponsorshirts 
Elk gesponsord team heeft een eigen shirtjestas met sponsorshirts. De trainers halen de tas met 
sponsorshirts aan het begin van het seizoen op en leveren het aan het einde van het seizoen weer in. 
Het team is ervoor verantwoordelijk dat de tas aan het einde van het seizoen compleet wordt 
ingeleverd. Het wassen van alle shirts gebeurt per toerbeurt.  
- Als je invalt in een team zonder sponsorshirts of een team met een andere sponsor, moet je het 

shirt van het betreffende team aantrekken. Voor de betreffende sponsor is het immers wel zo 
netjes als een spelend team allemaal in hetzelfde shirt speelt. Dit is iets voor jou als speler om 
rekening mee te houden, maar zeker ook als trainer, coach of teambegeleider.  

- Er worden aan het begin van het seizoen ruilzaterdagen georganiseerd zodat iedereen de 
mogelijkheid krijgt om zijn of haar shirt om te wisselen voor een shirt dat beter past.  

 
Sponsorkleding 
Naast shirts zijn er ook gesponsorde trainingspakken en inloopshirts. Deze sponsorkleding alleen voor 
wedstrijden en trainingen. Privé mag er géén gebruik van worden gemaakt.  
- Mocht je onverhoopt het shirt of trainingspak kwijt raken of het raakt beschadigd, dan zijn we 

genoodzaakt een bedrag in rekening te brengen in verband met de aanschafkosten van een 
nieuw shirt of trainingspak. 

9. Ballen 
 
Zonder bal geen korfbal, dat mag duidelijk zijn. Om iedereen bewust te maken van het feit dat er 
zuinig met ballen, en al het andere materiaal, omgegaan moet worden, is er een speciaal beleid voor 
de ballen ingevoerd. 
Aan het begin van een nieuw seizoen krijgt elk team een aantal ballen toegewezen, deze liggen in het 
ballenhok achter slot en grendel. Elk team is verantwoordelijk voor zijn eigen ballen, aan het eind van 
het seizoen moeten alle ballen weer netjes in de daarvoor bestemde hokjes liggen.  

10. Overige activiteiten 

 
Behalve korfballen in de competitie van de KNKV, kan er bij c.k.c. Maassluis ook recreatief gekorfbald 
worden of deelgenomen worden aan andere activiteiten. Een korte uitleg hierover: 
 

Kangoeroeklup  
Kinderen vanaf (bijna) 3,5 jaar kunnen bij de kangoeroeklup van c.k.c. Maassluis terecht. Elke 
zaterdag trainen de 3,5 tot 5 jarige kinderen van 10.00 uur tot 11.00 uur. Spelenderwijs wordt onder 
andere de balvaardigheid ontwikkeld. Er is een extra lage paal en grote korf zodat de kinderen ook al 
kennis kunnen maken met de korfbalsport. 
Nieuwe kinderen zijn altijd welkom om een paar keer mee te komen trainen om te kijken of ze het leuk 
vinden. 
  

https://ckcmaassluis.nl/leden/kleding/
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Korfbalfit 
Dit is een groep enthousiaste leden van 40 jaar en ouder, die allerlei sportieve activiteiten met elkaar 
beoefenen, gerelateerd aan de korfbalsport. Zij spelen geen wedstrijden, maar willen toch nog actief 
bezig blijven. Elke donderdag wordt er van 20.30 uur tot 21.30 uur getraind en er wordt altijd gezellig 
afgesloten met een drankje. Voor meer info, kijk op de website. 
 
Tennis 
Voor leden en familieleden is er de mogelijkheid om te tennissen. Dit kan de gehele week, mits er 
korfbalactiviteiten zijn. Ook worden er tossavonden, toernooien en clubkampioenschappen 
georganiseerd. 

Jeu de boules 
Op ons complex is een aantal jeu de boules banen, die elke woensdagavond in gebruik worden 
genomen. Vanaf 19.30 uur wordt er ge-jeu-de-bouled en worden er twee rondes gespeeld. Ook hier 
wordt er gezellig een drankje gedaan ter afsluiting.  
 
Klaverjas 
De klaverjas commissie organiseert in totaal 6 klaverjasavonden tijdens het korfbalseizoen. Elke 
avond is iedereen (dus ook ouders van leden en andere enthousiastelingen) welkom vanaf 19:30.  
Er staat dan een kopje koffie of thee klaar waarna we om 20:00 gaan beginnen met de eerste ronde.  

11. Contributie 
 
De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd met uitzondering van de tenniscontributie, deze wordt 
per jaar vooruitbetaald. De contributies worden op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het 
CBS geïndexeerd. Voor het seizoen 2021/2022 gelden de volgende contributies, inclusief 
reiskostenvergoeding m.b.t. het vervoer naar uitwedstrijden en gebruik verenigingsshirts (voor 
spelende leden): 
 

Contributie (per kwartaal) Seizoen 2020-2021 

Kangoeroes € 10,00 

Welpen (F) € 21,50 

Pupillen (E en D) € 45,40 

Aspiranten (C en B) € 45,40 

Junioren (A) € 58,50 

Senioren € 69,40 

Niet-spelend lid € 11,10 

Korfbalfit* € 37,40 

Tennislid Junioren* € 13,90 

Tennislid Senioren* € 18,30 

Jeu de Boules € 4,70 

  

* Tennisleden die geen korfballid zijn betalen tevens de verenigingscontributie van € 11,10 per 
kwartaal. Tennisleden senior, die niet spelend (korfbal)lid zijn betalen in totaal € 29,40 per kwartaal en 
tennisleden junior, die niet spelend (korfbal)lid zijn betalen in totaal € 25,00 per kwartaal. 
 
De ledenadministratie en inning van de contributies wordt door de Ledenadministratie 
ledenadministratie@ckcmaassluis.nl. 
 

 

https://ckcmaassluis.nl/leden/activiteiten/korfbalfit/
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Machtiging en extra kosten van betaling per acceptgiro 
Vanwege de hoge kosten en vele handelingen van betaling per acceptgiro heeft de vereniging de 
voorkeur voor automatisch betalen. De intentie is om de totale contributie ontvangsten per 
automatische machtiging te regelen. De contributie wordt dan op omstreeks 31 oktober, 31 december, 
31 maart en 31 mei van je rekening afgeschreven. Hiervoor dien je de vereniging te machtigen; dit 
doe je via het inschrijfformulier.  

12. Lidmaatschap  
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van een kalenderjaar. Het lidmaatschap kan elk 
moment ingaan. Het lidmaatschap dient voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, dus voor 1 juli, 
schriftelijk te worden opgezegd bij de ledenadministratie: ledenadministratie@ckcmaassluis.nl. Dit 
heeft ook te maken met de nieuwe teamindelingen die gemaakt moeten worden.  
 
Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd. Het bestuur kan 
van deze regeling afwijken, maar kan het lidmaatschap niet eerder laten eindigen dan aan het eind 
van het kwartaal volgend op het kwartaal van opzegging (bijvoorbeeld: opzegging per 1 augustus kan 
niet eerder tot beëindiging van het lidmaatschap leiden dan 31 december). 
 
Dezelfde regeling geldt bij wijziging van spelend lid naar niet spelend lid. Overgang naar spelend lid 
kan elk moment ingaan. 
 
Bij langdurige blessures kan het bestuur op verzoek van bovenstaande regelingen afwijken. 
Aanmelding en opzegging of andere wijzigingen worden gemeld bij de ledenadministratie via 
ledenadministratie@ckcmaassluis.nl.  
 

13. Accommodaties 
 
Accommodatie Veld: 
 
Sportpark Wipperspark 
Wipperspark 1b 
3141 RA Maassluis 
(010) 5911854 
 
Accommodaties Zaal: 
 
Olympiahal      Wethouder Smithal 
Rozenlaan 2      Westeinde 96 
3142 NN Maassluis    3146 BZ Maassluis 
(010) 5913994     (010) 5914376 
 
Revius Mavo     IKC De Kindertuin 
Kastanjedal 2      Guido Gezellestraat 32 
3142 AP Maassluis    3141 BH Maassluis 
(010) 5990504     (010) 5928880 
   
Startpunt 
Vincent van Goghlaan 2 
3141 KS Maassluis 
(010) 5913714 
 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Pyh9ema0UEKAdUAR2Jxysv_ZeSNp5qJLl0jjo4JKiNZUQTcwRTJDUE9DNUoyMDhMRkFUOUswVTU1Ny4u
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14. Contactpersonen 
  9 

Voorzitter 
Martijn van der Wees 
voorzitter@ckcmaassluis.nl 
 
Vice-voorzitter / 

Contactpersoon coronavirus 

Mariëlle van Wingerden 
marielle.v.wingerden@ckcmaassluis.nl 

Secretaris 
Maartje Doesburg 
secretaris@ckcmaassluis.nl 

 

Postadres: 

Getijmolen 60 
3146 CA Maassluis 

Penningmeester 
Dorine van der Hout 
penningmeester@ckcmaassluis.nl 
 
Banknummer NL27RABO0340453370 
t.n.v. c.k.c. Maassluis’ 
K.v.K. Rotterdam nr.: 40385601 

PR- en Communicatiecommissie/ 
vrijwilligerscommissie 
Pim Bruijn 
pc@ckcmaassluis.nl  

Sponsor/Advertentie Coördinator 
Danielle Keeman 
bc@ckcmaassluis.nl 

Korfbaltechnische zaken 
* Wedstrijdzaken– Afra Verpaalen 

korfbalzaken@ckcmaassluis.nl 

* Trainersbegeleiding – Dick Bergwerff 

trainers@ckcmaassluis.nl 

* Spelersbegeleiding – Robert van de 

Burg 

spelersbegeleiding@ckcmaassluis.nl 

  

Accommodatiezaken 
Arjan Vermaas 
accommodatiezaken@ckcmaassluis.nl 

Jeugdbestuur 

Mark van der Vaart  
jeugdbestuur@ckcmaassluis.nl 

Evenementen 

Vacant 
evenementen@ckcmaassluis.nl 

Redactie website 
Pim Bruijn 
redactie@ckcmaassluis.nl 
 
Aanmelden voor de Nieuwsbrief? 
Laat jouw emailadres hier achter.  

Ledenadministratie 
Patrice van Toor 
ledenadministratie@ckcmaassluis.nl 
 
Voor vragen over de contributie, wijzigen 

lidmaatschap en contactgegevens.  

Scheidsrechterscommissie 

Gerda van Buren 

scheidsrechters@ckcmaassluis.nl  

 

Verantwoordelijke Scheidsrechters 
Pascal Huisman 
06 18 41 77 64 

Tenniscommissie 
Vacant 
tennis@ckcmaassluis.nl 
 
Inleveradres introducégeld tennis 
€ 5,- per dagdeel 
Jaap van Berkel 
Wipperspark 112 

Jeu de Boules 'Le Lanceur' 
Mart van de Gaag 
jeudeboules@ckcmaassluis.nl 

Kangoeroeklup: 
Pascalle Koster 
06 43051376 
kangoeroeklup@ckcmaassluis.nl 

Klachtencommissie 
Jan Renzen 
kc@ckcmaassluis.nl 

Vertrouwenspersoon 

Dineke v.d. Wees 

vertrouwenspersoon@ckcmaassluis.nl 

Ledeninformatie & Activiteiten 

Melanie Wijnhorst 

infockc@ckcmaassluis.nl 

Wedstrijdsecretariaat 
Senioren /Junioren   
M1 t/m M3, A1, A2 

 
Mark van Buren | Maxime de Rijke 
06 10 880 030   | 06 54 361 018  

 
M4, M5, M6 
Thijs Kempke 

06 42 93 15 60    

Wedstrijdsecretariaat B en C 

(veld/zaal) 
Annemieke Verburg 
06 48 53 13 18 

 

Marlies Bergwerff 

06 29 418 674  

Wedstrijdsecretariaat D, E en F 

(veld/zaal) 
Mirjan Visser     | Yvonne Bos 
06 23 40 80 16  | 06 25 28 35 37 

 

 
 

  

Oefenwedstrijden Senioren/Junioren 

Dennis van der Lee 

06 37 476 055 

oefenwedstrijden@ckcmaassluis.nl  

Oefenwedstrijden B t/m F 

Diana van Loo 

06 19 088 666 

oefenwedstrijdenjeugd@ckcmaassluis.nl  
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