ATLANTIS NIEUWS - EDITIE 2 - 2020/2021
VOORWOORD
Dit is de tweede editie van het Atlantis Nieuws, seizoen 2020-2021.
De Coronamaatregelen zijn weer aangescherpt, er zijn weer nieuwe
richtlijnen waar we ons aan moeten houden, dus lees goed wat er
wel en niet mag.
In deze Nieuwsbrief een terugblik op de JAV waarin het beleidsplan
werd gepresenteerd en een groot aantal leden in het zonnetje gezet
werd.
Verder informatie over einde veld- en begin zaalcompetitie, de
kampioenen, nieuws vanuit de CPR en aandacht voor de vacatures bij
onze vereniging.
Ook de Rabo ClubSupport actie brengen we graag onder de aandacht.
Onderaan deze Nieuwsbrief staan de inleverdata voor de kopij voor de komende twee edities.
Te laat ingeleverde kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen.
Met vriendelijke groeten,
Miranda Vousten en Paulien Troost
NIEUWS VANUIT HET BESTUUR
CORONA UPDATE
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen is er een nieuwe update geplaatst op de website.
Deze is te vinden onder het kopje Vereniging -> Corona richtlijnen
(https://kvatlantis.nl/?page=cp&id=8).
Ook zal deze informatie in de Sportlinked app beschikbaar zijn.
Daar kun je ook de regels van de tegenstander vinden mocht je een uitwedstrijd hebben.
In het kort:
De kantine is dicht.
Er zijn geen toeschouwers op het Atlantis terrein toegestaan.
We dragen mondkapjes tijdens het vervoer.
Heb je klachten? Blijf thuis!
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 sportactiviteiten doorgang kunnen
blijven vinden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Kris Geusebroek
kristiaan.geusebroek@kvatlantis.nl / 06-30697223
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Het bestuur van KV Atlantis

Corona is niet klaar met ons !
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VAN DE VOORZITTER
De competitie is weer opgestart. Er is door heel veel mensen hard gewerkt om half augustus weer te
kunnen starten met de voorbereiding van de eerste helft veldseizoen.
En net nu we gewend waren aan het nieuwe normaal heeft de regering dinsdag 29 september
vergaande maatregelen ingevoerd die ons als korfbalvereniging hard raken.
Opnieuw moest er een protocol komen hoe we hier als vereniging mee om konden gaan. En laten we
eerlijk zijn, we worden er allemaal niet vrolijker van dat er geen toeschouwers meer langs de lijn staan.
Maar als we ons allemaal aan de richtlijnen houden, doen we dat voor ieders veiligheid en gezondheid.
Hopelijk wordt er geen algehele lockdown afgeroepen omstreeks 20 oktober op het moment dat wij
ons klaar gaan maken voor het zaalseizoen.
Mijn advies is om heel goed het corona protocol te lezen dat door het bestuur is opgesteld. Speel je uit,
lees dan op sportlink wat de geldende regels bij de tegenstander zijn. Die kunnen namelijk afwijken van
die van Atlantis.
Gelukkig hebben we ook nog leuk nieuws te melden. Op 17 september vond de uitgestelde Jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering plaats. Normaliter sluiten we het jaar in juni af maar vanwege Covid-19
werd deze uitgesteld.
Er stond een aantal belangrijke punten op de agenda. We zijn blij dat het nieuwe Beleidsplan van de
Technische Commissie (TC) is goedgekeurd. Verderop in deze nieuwsbrief kun je hier alles over lezen.
JUBILARISSEN
Speciaal was het ook dat we dit jaar 2 jubilerende leden hadden, te weten Jelmer Steen en Kim Stolk.
De jubilarissen die de laatste jaren zijn gehuldigd zijn echte Atlantis mensen. En Kim en Jelmer zijn daar
beslist geen uitzondering op!
Kim Stolk
Kim ademt Atlantis en Atlantis ademt Kim. Ze komt uit een Atlantis familie. En natuurlijk heeft Kim de
familie traditie in ere gehouden. Haar relatie met Jacco, eveneens korfballer, heeft hiervoor gezorgd. En
ook beide zonen korfballen ondertussen bij Atlantis.
Kim is en was er altijd. Ze kijkt ver vooruit en heeft overal een
duidelijke mening over. Ze heeft ook veel functies binnen de
vereniging vervuld en kijkt verder dan alleen in het nu. Want we
moeten verder als vereniging.
Ze regelt altijd van alles. Speelsters die weer gingen spelen nadat
zij even met ze gesproken had, reserves geregeld; coach voor het
2e en altijd weer nieuwe plannen.
Ook haar blik op de vrijwillige taken van Atlantis leden en/of hun
ouders hebben haar aandacht.
De afgelopen jaren heeft ze zich meer gericht op de jeugd. Jeugd
technische commissie, coördinator. En afgelopen zomer zelfs
weer mee met het Atlantis kamp.
Over vooruit denken. Kim wilde geen bloemen omdat ze liever had dat het geld aan iets anders besteed
werd.
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Jelmer Steen
Jelmer houdt er niet echt van om in de schijnwerper te staan dus hielden we het kort.
Jelmer is vanaf zijn 8ste actief bij Atlantis en ook echt een Atlantis man. Een aantal belangrijke zaken
heeft hij gedaan en doet hij nog steeds voor Atlantis.
Zonder Jelmer zou een aantal zaken niet zo goed geregeld zijn:
-

De website van Atlantis is mede gemaakt door Jelmer
en nog steeds onderhoudt hij deze.
Ons kassa systeem is door Jelmer in orde gemaakt.
En wat zou het Atlantis kamp zijn zonder Jelmer?
Jarenlang heeft hij de scheidsrechters begeleid en hij
is nog steeds zelf scheidsrechter.
En momenteel is Jelmer elke zaterdagochtend te
vinden op het Atlantis veld als trainer van de
Kangoeroes.

Jelmer en Kim namens Atlantis, gefeliciteerd met 25 jaar Atlantis lidmaatschap. Hopelijk blijven jullie
nog jaren verbonden aan Atlantis. Zeker ook omdat jullie kinderen ook bij Atlantis korfballen. En wie
weet staan jullie hier over 25 jaar weer.
LEDEN VAN VERDIENSTE
Vervolgens had het bestuur besloten om twee leden tot ‘Lid van Verdienste’ uit te roepen. Dit omdat zij
in de afgelopen jaren veel voor Atlantis betekend hebben.
In dit geval begonnen we met de heer:
Frank van der Meer.
Hoelang Frank al lid is van Atlantis was bij mij, Petra, niet bekend. Maar dat hij al een hele lange
geschiedenis heeft bij Atlantis, samen met zijn broers en zijn grote liefde José, weet iedereen die al wat
langer bij Atlantis betrokken is.
Vanaf het moment dat ik binnen kwam wandelen bij Atlantis is Frank eigenlijk altijd aanwezig geweest.
Tot 3 jaar terug heeft hij altijd op hoog niveau voor Atlantis gefloten. Hij is daar bewust mee gestopt,
maar nu mogen we altijd nog op hem rekenen bij het fluiten van wedstrijden bij Atlantis.
Zolang ik me kan heugen heeft hij zich bezig gehouden met het technisch beleid van Atlantis. De laatste
trainer voor wie hij zich hard gemaakt heeft is Arjan Baerveldt. Jarenlang gaf hij trainen. Het leuke was
dat ik tijdens deze JAV werd aangevuld door de leden aanwezig in de zaal. De vraag wie is toch die man
die ’s avonds op het dakterras naar de trainingen staat te kijken, was voor mij niet moeilijk te
beantwoorden. Natuurlijk, Frank. Helaas heeft Frank vorig jaar aangegeven dat hij er voorlopig mee
stopt, maar wij willen toch aangeven hoe belangrijk je voor Atlantis was, bent en hopelijk in de
toekomst blijft.
Frank van der Meer: ‘Lid van Verdienste’

Chantal Poolman: ‘Lid van Verdienste’
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Chantal Poolman
Chantal kwam 38 jaar geleden en ze is nooit meer weg gegaan.
Over Chantal zijn genoeg anekdotes te vertellen. Eén ding is zeker: ‘ze ademt Atlantis’.
Van Chantal weet ik, Petra, dat ze al heel lang, in ieder geval vanaf het moment dat ik hier 16 jaar
geleden binnen kwam, zich inzet voor de jeugd. De “Rode Draad” is door haar bedacht en daar heeft ze
vele uren in gestoken. Haar doel is o.a. het verbeteren van trainers/coaches van de jeugd.
Mede met haar actieve inzet namens de JTC kwam het nieuwe beleidsplan tot stand.
Ieder seizoen begint ze weer de zoektocht naar trainers en coaches voor de jeugdteams. En is er een
wat “moeilijker” team dan sprong Chantal daar zelf weer in. Veel mensen maakt ze enthousiast voor de
trainersopleidingen
De ene vrije dag die ze heeft is eigenlijk haar Atlantis deel. Grotendeels wordt deze dag gebruikt voor
Atlantis.
En het spelen in de selectie wil Chantal heel graag. Ze weet niet van ophouden en doet er alles aan om
in de selectie te kunnen blijven spelen. Voor haar is zelfs de selectie uitgebreid met het 3e team
(geintje).
Net als Kim weet ze altijd overal een oplossing voor en die twee zijn vaak al samen aan het sparren.
En dan, zonder dat we het bewust wisten ging ze afgelopen zomer voor de 25ste keer mee op het
Atlantis kamp. Het kamp waarbij ze ook al jarenlang de voorzitter is van de kampcommissie.
Chantal, dankjewel voor al je Atlantis jaren. Het is niet de eerste keer dat ik Chantal bloemen geef en
hopelijk ook niet de laatste keer.
NIEUWS VANUIT DE TECHNISCHE COMMISSIE
VISIE EN BELEIDSPLAN TECHNISCHE COMMISSIE 2020-2024
In de JAV van 17 september jl. is door de Technische Commissie het nieuwe Visie en Beleidsplan 20202024 gepresenteerd aan de aanwezige leden.
Na de presentatie is men akkoord gegaan met dit plan.
Als Technische Commissie zijn wij zeer blij dat er voor de komende 4 jaar weer een goed en gedegen
plan ligt om ons beleid op uit te voeren.
Op dit moment worden er nog wat kleine aanpassingen aan het plan uitgevoerd.
Binnenkort zal dan ook de definitieve versie geplaatst worden op de site
KAMPIOENEN
Zaterdag 3 oktober is een behoorlijk aantal jeugdteams kampioen geworden in de najaarscompetitie.
Zo zijn de B1, B2 en C1 met nog 1 wedstrijd te gaan reeds kampioen geworden. Allen hebben tot op dit
moment pas 1 verliespunt te incasseren gehad.
Ook de D1 heeft met 1 wedstrijd te gaan reeds een gedeeld kampioenschap binnen gehaald. Als zij
zaterdag 10 oktober in hun laatste wedstrijd nog minimaal 1 punt binnen halen hebben zij het
alleenrecht op het kampioenschap in hun poule.
Als laatste heeft ook de A1 een gedeeld kampioenschap binnen gehaald. In hun 2 laatste wedstrijden
hoeven zij nog maar 1 punt binnen te halen om alleen bovenaan te komen staan.
Dat betekent dat de helft van onze jeugdteams kampioen is geworden, wat een zeer mooie prestatie is
voor onze vereniging.
Hierbij wil de JTC alle kampioenen van harte feliciteren met het behalen hiervan.
Helaas is het op dit moment, door de corona maatregelen, niet mogelijk om de
teams te huldigen in het bijzijn van ouders etc. Daarom heeft de JTC ervoor
gekozen om alle kampioenen op een later tijdstip, wanneer er weer publiek bij
mag zijn, allemaal te huldigen.
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EINDE VELDSEIZOEN EN START ZAALSEIZOEN / OEFENWEDSTRIJDEN
Jeugd:
De laatste veldtrainingen voor de jeugd zijn in de week van 12 oktober.
In de week van 19 oktober (herfstvakantie) en 26 oktober zullen er voor alle jeugdteams geen
trainingen meer zijn op het veld.
De zaaltrainingen zullen starten op maandag 2 november. Het trainingsschema zal via de mail en op de
site gecommuniceerd worden.
Senioren:
De laatste veldtrainingen voor de senioren zijn in de week van 19 oktober.
In de week van 26 oktober zullen er voor alle seniorenteams geen trainingen meer zijn op het veld.
De zaaltrainingen zullen starten op maandag 2 november. Het trainingsschema zal via de mail en op de
site gecommuniceerd worden.
Oefenwedstrijden:
Voor alle jeugd- en seniorenteams zijn de oefenwedstrijden gepland op zaterdag 14 november.
Het volledige programma is inmiddels gepubliceerd op de Atlantis-site onder het kopje
wedstrijdprogramma.
Start zaalcompetitie
De 1e wedstrijden in de zaalcompetitie zullen gespeeld worden op zaterdag 21 november.
Het programma zal t.z.t. gepubliceerd worden onder het kopje wedstrijdprogramma op de site
VAN DE CPR
HOOFDSPONSOR
Zaterdag 12 september was het dan eindelijk zover. Na herhaaldelijk uitstellen, doordat het COVID-19
ons in de greep hield, konden we officieel het sponsor contract met ‘Van Walraven’ voor 3 jaar
verlengen.
Het voltallige bestuur en Atlantis 1 waren op gepaste afstand aanwezig bij het ondertekenen van het
contract. Dit na een korte speech door Petra Taal, waarin zij wederom Henk hartelijk bedankte voor de
ondersteuning die Henk van Walraven met zijn bedrijf ‘Van Walraven’ aan onze korfbalvereniging geeft.
Als Atlantis beseffen we heel goed wat voor geluk we hebben dat we zo’n mooie sponsor hebben die
zich betrokken voelt bij Atlantis. De prachtige shirts worden voorlopig nog 3 jaar gedragen.
De weergoden waren ons zeer gunstig gezind, waardoor het contract buiten verlengd kon worden en
de foto’s door Evelien Droogh met en zonder Atlantis 1 op gepaste wijze gemaakt konden worden.
De kers op de taart was de overwinning van Atlantis 1.
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RECLAMEBORDEN
Er is een nieuw reclamebord geplaatst door TOF. TOF is al jaren lang trouwe sponsor en levert o.a. het
eten tijdens het stratenkorfbal.
Ook is er een nieuw bord in de maak door Brouwer Transport. Deze firma zorgt ervoor dat elk jaar de
kampspullen worden vervoerd.
VERRASSING
Op zaterdag 3 oktober werden we verrast door badminton vereniging Veenshuttle.
Zij kwamen 2 statafels brengen die we zowel binnen als buiten kunnen gebruiken.
We kregen deze tafels omdat de badminton vereniging in de maanden juli en augustus het kustgasveld
gebruikt heeft. Hierdoor konden zij in de zomer door trainen en konden ze na de training nog wat
drinken.
Een leuk cadeau en een mooie verrassing !!
RABO CLUBSUPPORT
Vorig jaar heeft de Rabo ClubSupport ons € 864 opgeleverd, die we hebben geïnvesteerd in extra
zonnepanelen op het dak van onze kantine. Dankzij deze investering zijn de kosten die we kwijt zijn aan
elektra behoorlijk gedaald.
Ook dit jaar doen we weer mee met de Rabo ClubSupport. Als je lid bent van de Rabobank dan kun je
vanaf 5 oktober stemmen op de deelnemende verenigingen, waaronder dus Atlantis. Het geld wat we
dit jaar ontvangen willen we investeren in de werving van nieuwe leden en de opleiding van onze
(jeugd) trainers.
Ben je lid van de Rabobank, stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club &
geweldig voor de buurt
VACATURES KV ATLANTIS
Zoals iedereen weet draait onze vereniging volledig op vrijwilligers. Op vele plekken binnen de
vereniging zijn er dan ook nog voldoende plekjes om wat moois en leuks bij te dragen voor de
vereniging. Vanuit dat standpunt heeft het bestuur een vacature lijst opgesteld. Deze vacaturelijst zal te
vinden zijn op de website en zal verspreid worden onder de leden/ouders van leden en op sociale
media. De nieuwsbrief zullen we gebruiken als platform om bepaalde vacatures toe te lichten en extra
aandacht aan te besteden. Zie je op de lijst wat leuks en wil je graag je steentje bijdragen, meld je dan
aan via een appje of een belletje bij Maarten Helsloot 06-50850528 of bij Natasja Witteman 0612777271.
Highlight vacatures
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Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Na 5 jaar is Petra Taal klaar om het stokje over te dragen
aan een nieuwe enthousiasteling.
Het bestuur, momenteel bestaande uit 7 bestuursleden, geeft leiding aan de vereniging en bepaald in
samenspraak met de commissies de koers die de vereniging vaart. De voorzitter heeft hier een
voortrekkersrol in en probeert de vereniging in een juiste richting te sturen.
Wat houdt het allemaal ongeveer in?
Het voorzitten van de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur en leden.
Voorzitten van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden
in samenwerking met andere bestuursleden. Contactpersoon zijn voor de verschillende commissies.
Vertegenwoordiging van de vereniging binnen en buiten. Daarnaast is de rol van voorzitter natuurlijk
ook altijd naar eigen invulling in te richten.
Ben jij iemand met een grote liefde voor de vereniging, ben je enigszins bekend met beleidsvoering en
het aansturen van vrijwilligers, dan zoeken wij jou!
Denk je nou, na dit te hebben gelezen, dit wekt toch mijn interesse en ik wil wat meer informatie, dan
kan je altijd Petra aan haar mouw trekken voor een gesprekje.

Op dit moment bestaat de CPR alleen uit Kees van der Zijden en Miranda Vousten als notuliste.
Belangrijk is dat hier snel versterking bij komt.
Waar zijn wij naar op zoek?
Heb je een makkelijke babbel, vind je het niet erg om af en toe de telefoon te pakken en eens iemand
te bellen, dan zijn wij op zoek naar jou. Atlantis heeft al vele sponsors, maar ook wij merken in deze tijd
dat het vinden van sponsors en het behouden van sponsors een lastige klus is.
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om hun eigen connecties uit te breiden en Atlantis
hier een voordeel mee te kunnen doen.
Het CPR vergadert minstens 4 x per jaar en de tijdsbesteding verder is volledig naar eigen invulling.
Wil je niet persé bij het CPR, maar denk je wel iemand te weten die Atlantis zou willen sponsoren, neem
dan contact op met Kees van der Zijden (06-81569624).
ACTIVITEITENKALENDER KOMENDE WEKEN
Activiteit
Douanespel

Datum
6-11-2020

Doelgroep
A. B, C, D

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.
Editie
Inleverdatum
3 / 2020-2021 19 november 2020
4 / 2020-2021 zondag 20 december(let op!)

Datum Nieuwsbrief
23 november 2020
24 december 2020
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