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VOORWOORD
Dit is de vijfde en laatste editie van het Atlantis Nieuws 2019-2020,
waarmee we een bewogen seizoen afsluiten.
In deze Nieuwsbrief het laatste nieuws vanuit het bestuur, een
nieuw bestuurslid stelt zich voor en een bericht van de TC. Ook
geeft Kees een verduidelijking over zijn verhuizing.
Onderaan deze Nieuwsbrief staan de inleverdata voor de kopij voor
het nieuwe seizoen.
Voor degene die op vakantie gaan, in eigen land of het buitenland:
Fijne vakantie, pas goed op jezelf en kom gezond weer terug.
Met vriendelijke groeten,
Paulien Troost en Miranda Vousten
NIEUWS VANUIT HET BESTUUR
VAN DE VOORZITTER
Alweer het laatste Atlantis Nieuws van dit seizoen. Nog even alle informatie om het seizoen af te sluiten
en straks in augustus het seizoen weer op te starten.
We zijn heel erg blij dat Paulien Troost en Miranda Vousten ook het komende seizoen de nieuwsbrief
willen verzorgen. Onderaan deze nieuwsbrief kun je zien wanneer je de stukken voor de nieuwsbrief
moet inleveren. Dit is een harde deadline.
We zijn ook blij met de toezegging van Maarten Helsloot om het bestuur te versterken. Maarten is
voorlopig het enige bestuurslid die op zaterdag speelt en die leden kan vertegenwoordigen. In deze
nieuwsbrief stelt Maarten zich voor aan degenen die hem nog niet kennen.
Het bestuur bestaat nu uit Petra Taal, Klaas van Heeringen, Natasja Witteman, Marc Verwer, Kees van
der Zijden, Kris Geusebroek en Maarten Helsloot.
We zijn nog op zoek naar een nieuwe voorzitter zodat Petra diegene kan inwerken vanaf december
2020 tot en met juni 2021, waarna ze het stokje zal overdragen.
Het bestuur en alle drie de commissies zijn de afgelopen weken druk geweest met Corona maatregelen
en het afsluiten van het seizoen. In deze nieuwsbrief zal vanuit het bestuur de richtlijnen die we nu als
vereniging hebben mbt Corona toegelicht worden. Laten we ons er met z’n allen aan houden.
De TC is druk bezig geweest met de wisselingen van de trainers. We hebben afscheid genomen voor de
selectie van Arjan en Mark en hebben Wim Schaap en Peter van de Wel welkom geheten. Hans schrijft
in zijn stuk ook over alle andere trainers die onze teams trainen willen geven.
Ook zijn we bezig geweest met de zaalhuur voor het komende zaalseizoen. Altijd weer een hele puzzel.
Voor komend jaar is het ons gelukt om op de dinsdag de zaal een uur extra te kunnen huren waardoor
het mogelijk wordt iets creatiever om te gaan met de trainingstijden.
De commissie clubhuiszaken (CCZ) heeft het erg druk gehad gedurende de Corona tijd. Niet open
mogen zijn, maar wel veel zaken regelen. Lees de richtlijnen Corona die zijn opgesteld door het bestuur
nav richtlijnen van het RIVM, NOC NSF en de toestemming die de gemeente hiervoor nog moet geven.
Ook met betrekking tot Partou is er het één en ander gebeurd. Ze komen op termijn weer terug bij ons
in het clubhuis op de maandag, dinsdag en donderdag.
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Lees deze nieuwsbrief goed door zodat je op de hoogte bent van zaken die spelen binnen de vereniging.
We hebben nog één grote activiteit te gaan: ‘Het Atlantiskamp’. Ook de kampcommissie heeft veel
werk verzet om het kamp toch door te laten gaan, Corona proof.
We wensen de kinderen en de kampleiding een geweldige week. Het gaat allemaal wat anders maar
het blijven Atlantis mensen
Wensen we iedereen een mooie zomerperiode en we zien elkaar weer in augustus op het veld.
Namens het bestuur,
Petra Taal
LAATSTE CORONA NIEUWS
Vanaf 1 juli hebben er weer verdere versoepelingen van de corona maatregelen plaats gevonden. De
website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/sport geeft een goed overzicht. Trainen mag weer zonder 1,5m afstand te houden, maar na de
training geldt de 1,5m wel weer voor iedereen boven de 18. De douches en kleedkamers houden we bij
Atlantis nog even dicht tot aan de start van het nieuwe seizoen op 8 augustus. De zomertrainingen zijn
inmiddels begonnen en ook de kantine is op deze trainingsavonden geopend.
Aangezien we verwachten dat de 1,5m regel nog wel een tijdje actief blijft, hebben we ook even
gekeken naar wat dat gaat betekenen voor als het seizoen weer van start gaat. We laten een maximum
van 30 mensen toe in de kantine zodat de 1,5m afstand nog steeds redelijkerwijs vol te houden is. Ook
willen we voornamelijk één-richtingsverkeer hanteren. Dus binnenkomen bij de trap aan de voorkant
en de kantine verlaten via het dakterras. Helemaal 100% eenrichtingsverkeer maakt het wel heel erg
lastig, dat zou betekenen dat je niet meer rechtstreeks van het dakterras naar de bar zou kunnen om
wat te bestellen. Om dit op te lossen en opstoppingen te voorkomen willen we daarom de bestellingen
opnemen in de buurt van het koffiezetapparaat (in maximaal 2 rijen). Als iedereen zijn beste beentje
voorzet en de uitgang naar het terras niet blokkeert denken we dat het met deze minimale
aanpassingen goed te doen moet zijn.
Op het dakterras zullen we een beperkt aantal tafels en stoelen plaatsen zodat de rest van het
meubilair beneden langs het veld gebruikt kan worden om ook daar de afstand te kunnen bewaren.
Deze zullen onder de trap bij de garage staan zodat iedereen die daar behoefte aan heeft erbij kan. Als
een ieder de spullen na afloop van de zaterdag daar ook weer terugzet houden we het terrein netjes en
opgeruimd.
We zullen dit samen moeten doen en we vertrouwen er daarbij natuurlijk op dat iedereen meewerkt en
indien het niet helemaal lukt, elkaar erop aanspreekt, zodat de kantine open kan blijven en we een
mooie start van het nieuwe seizoen kunnen gaan maken.
Alvast bedankt namens het bestuur,
Kris Geusebroek
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EVEN VOORSTELLEN
Graag stel ik mij even aan jullie voor als nieuw algemeen bestuurslid van Atlantis.
Mijn naam is Maarten Helsloot en ik ben 27 jaar oud. Wellicht kennen jullie mij als speler van de
selectie en als trainer van verschillende (jeugd)teams. Wat de meesten wellicht niet weten is dat ik
werkzaam ben in de gehandicaptenzorg als persoonlijk begeleider, bij Ipse de Bruggen in Nieuwveen
(Ursula). Daarnaast studeer ik Social Work aan de Christelijk Hogeschool in Ede.
De laatste twee jaar ben ik coördinator geweest
bij de JTC voor de jongste jeugdteams. Het was
een leuke taak om te doen binnen de vereniging,
vooral het samenwerken met enthousiaste
trainers en spelers. Ik ben zelf een fanatieke
korfballer en verwacht dit vaak ook van anderen.
Maar ik heb de laatste jaren geleerd dat fanatisme
en plezier heel goed samen gaan, door als trainer,
coördinator of speler creatief met het spel om te
gaan en duidelijk naar elkaar te zijn.
Communicatie is naar mijn idee het fundament
om stappen te kunnen maken, naar het gewenste
einddoel.
Als korfballend bestuurslid zal ik mij gaan richten
op de spelende leden van Atlantis.

NIEUWS VANUIT DE TECHNISCHE COMMISSIE
ZOMERTRAININGEN
Op woensdag 8 juli zijn de zomertrainingen voor de Senioren en A/B jeugd weer begonnen.
Tot en met 5 augustus kunnen deze teams trainen. Er wordt getraind van 20.00 uur tot 21.00 uur
Let wel na de training dient wel de 1,5 meter regel in acht genomen te worden.
Na afloop is ook de bar weer open voor een drankje
OEFENWEDSTRIJDEN
Ook zijn wij weer druk in de weer geweest met de oefenwedstrijden als voorbereiding op het
veldseizoen.
Zo zal de selectie haar eerste oefenwedstrijden spelen op zaterdag 15 augustus.
Alle overige teams zullen hun oefenwedstrijd spelen op zaterdag 29 augustus.
Wij zijn nu alleen nog op zoek naar een wedstrijd voor de C2 en voor Midweek op dinsdag 1 september.
Het volledige programma met tijden zal t.z.t. op de site gepubliceerd worden
START TRAININGEN
De selectie hervat de training op zaterdag 8 augustus. Op maandag 17 augustus zullen de A en B teams
beginnen met de trainingen en alle overige teams starten dan op maandag 24 augustus.
START COMPETITIE
Als het goed is zal de veldcompetitie starten op zaterdag 5 september.
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TRAINERSNIEUWS
Via dit kanaal willen wij ook nog melden dat komend seizoen Janneke van Ginkel 1x per week de
training van senioren 4 en 5 zal verzorgen. Hier zijn wij als TC heel blij mee.
Wij zijn nu alleen nog driftig op zoek naar een training voor onze recreantengroep.
Als mensen hierin geïnteresseerd zijn kunnen zij zich melden bij de STC.
VERHUIZING KEES VD ZIJDEN
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief is er waarschijnlijk toch een misverstand ontstaan omtrent
mijn verhuizing naar Amersfoort. Ik heb hier namelijk nogal wat reacties op gehad.
Ik blijf in ieder geval tot juni/juli 2021 in het bestuur en kan daarna, zolang ik nog niet verhuisd ben naar
Amersfoort, gewoon nog dingen blijven doen zoals schoonmaak, bardienst en onderhoud. Ook wil ik
graag de dingen die ik doe goed kunnen overdragen. Kris Geuzebroek is nu al betrokken bij de Inkoop
van de kantine en zaken daar omheen, maar we hebben nog wel een persoon nodig voor de
eindverantwoording in de schoonmaak van het clubgebouw en het onderhoud daarvan.
Ook zit ik nog in de CPR en ik hoop toch nog een paar reclameborden binnen te halen. Hopelijk met
nieuwe mensen, want willen we een goede CPR hebben dan is het wenselijk dat daar 3 personen bij
komen, zodat ik dit ook goed kan overdragen.
Met vriendelijke groeten
Kees van der Zijden
ACTIVITEITENKALENDER KOMENDE WEKEN
Activiteit
Jaarvergadering

Datum
17 september 2020

Doelgroep
Iedereen

VERZENDSCHEMA ATLANTIS NIEUWS
Stukjes voor het ‘Atlantis Nieuws’ kunnen worden aangeleverd via atlantisnieuws@kvatlantis.nl.
Graag in Word aanleveren! Heb je kopij, lever het dan tijdig in.
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