Informatie over korfballen bij CKV MIK
CKV MIK
CKV MIK (MIK is geen afkorting, CKV staat voor Christelijke Korfbal Vereniging)
bestaat sinds 1955. Al bijna 60 jaar dus; een aantal oprichters van het eerste uur is
nog altijd lid van onze vereniging.
De vereniging is op dit moment niet erg groot. Een kleine vereniging heeft voordelen
en nadelen. Een groot voordeel is dat uw kind bij onze vereniging geen nummer is;
bovendien is de sfeer, doordat de meeste leden elkaar (goed) kennen, altijd goed en
gezellig. Een nadeel is dat we soms handen tekort komen om allerlei activiteiten te
kunnen doen. Dat betekent dat we soms ook op u, als ouder van een jeugdlid, een
beroep zullen doen.
Alle aankondigingen die de vereniging betreffen, worden in het clubblad, het
MIKpunt gedaan. Het MIKpunt wordt per e-mail verstuurd.
Namen en telefoonnummers van bestuursleden en wedstrijdsecretaris staan op de
website www.ckvmik.nl.
Voor mail kunt u altijd het mailadres mik.amsterdam@knkv.nl gebruiken.
Locaties
Het clubhuis is gevestigd aan de Abe Lenstralaan 14 op sportpark Ookmeer. Als u
via de hoofdingang het sportpark opgaat, voor de molen rechts, alsmaar rechtdoor
en bij de T-splitsing rechtsaf. Hier kunt u uw auto parkeren. Het veld van MIK bevindt
zich aan de linkerkant voorbij het hek.
Trainingszaal en thuishal: Sportcentrum Caland aan de Eliza van Calcarstraat 2
(vlakbij de Pieter Calandlaan).
Seizoen
Korfbal wordt zowel binnen als buiten gespeeld, waardoor uw kind in totaal per jaar
twee competities speelt. Het eerste gedeelte van het veldseizoen loopt ongeveer van
begin september tot half november. Daarna wordt van eind november tot half maart
het zaalseizoen gespeeld. Van eind maart tot begin juni wordt het veldseizoen
afgemaakt. Precieze data vindt u in het clubblad.
Over het algemeen wordt op zaterdagen die in schoolvakanties vallen, geen
competitie gespeeld. Ook kan het voorkomen dat trainingsavonden afvallen omdat
de zalen gesloten zijn.

Trainingen
Veldseizoen.
Op dinsdagavond wordt er van 18.30 tot 19.30 getraind op ons veld aan de Abe
Lenstralaan. Daarna is er mogelijkheid om wat te drinken of om te douchen. Alle
kinderen worden dan verwacht. Mocht uw kind niet kunnen komen trainen, wilt u dit
dan vooraf melden bij de trainer (dit vanwege de voorbereiding van de training)?
Zaalseizoen.
Op donderdagavond wordt er van 19.00 tot 20.00 getraind in de het Sportcentrum
Caland. Ook dan geldt dat alle kinderen verwacht worden, en dat bij afwezigheid
afgebeld moet worden.
De overgang van veld naar zaal en andersom wordt aangekondigd in het MIKpunt.
Ook als trainingen niet door kunnen gaan in verband met feestdagen o.i.d. wordt dit
aangekondigd in het MIKpunt of via e-mail.
Wedstrijden
De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag, gemiddeld eenmaal per 14 dagen
thuis en de andere week uit. Bij uitwedstrijden kan het noodzakelijk zijn dat u met de
auto meereist. Dit zal vooraf aangegeven worden in het clubblad.
Thuiswedstrijden tijdens het veldseizoen worden gespeeld op ons kunstgrasveld.
Tijdens het zaalseizoen vinden de thuiswedstrijden plaats in de Calandhal.
In het clubblad kunt u lezen wanneer uw kind moet spelen (zijn/haar naam staat dan
genoemd bij “meespelen”). Ook kan het gebeuren dat uw kind reserve moet staan bij
een hoger team (zijn/haar naam staat dan genoemd bij “reserve”). Voor beide
gevallen geldt dat als uw kind onverhoopt niet aanwezig kan zijn, tijdig afgebeld moet
worden. Korfbal is een teamsport. Probeer daarom zo min mogelijk af te bellen, om
het team niet te duperen. Afbellingen kunnen namelijk betekenen dat een team te
weinig spelers heeft.
Kleding/tenue
Voor de trainingen voldoet makkelijk zittende (sport)kleding.
De wedstrijden worden gespeeld in een wedstrijdtenue wat bestaat uit:
 een rood/blauw gestreept shirt met witte baan. Dit wordt bij aanvang eenmalig
verstrekt door de vereniging.
 een blauw rokje (voor de meisjes) of broekje (voor de jongens). Indien aanwezig
worden ook broekjes en rokjes verstrekt door de vereniging.
 De meisjes kunnen bovendien nog een blauw overbroekje dragen.
Een trainingspak voor ná de wedstrijd is ook altijd handig.
Voor het veldseizoen heeft uw kind kunstgras- of gravelschoenen nodig (met kleine
rubberen nopjes); in de zaal moet gespeeld worden op schone zaalschoenen zonder
zwarte zolen.

Overige activiteiten
We streven ernaar ongeveer zes keer per seizoen een activiteit te organiseren. Dit
varieert van kinderdisco, bingoavond, playbackshow, bowlen en paaseieren
schilderen tot sinterklaasfeest. Deze activiteiten vinden vrijwel altijd plaats in de
kantine. Aankondigingen vindt u opnieuw in het clubblad.
Pinksterkamp
Eenmaal per jaar is er een bijzondere activiteit: het Pinksterkamp. Van de zaterdag
voor Pinksteren tot Pinkstermaandag gaan we met z’n allen een weekendje weg.
Gedurende het weekeinde doen we allemaal leuke spellen en speurtochten.
Zowel senioren als jeugdleden gaan mee; hiervoor is een bijdrage verschuldigd.
Contributie
De contributie voor jeugdleden tot 15 jaar bedraagt € 27,- per kwartaal. Dit bedrag is
inclusief bondskosten, sportverzekeringen en activiteiten.
Om de kosten te beperken geven wij er de voorkeur aan dat de contributie
automatisch overgemaakt wordt; dit kan eventueel ook per maand gebeuren.

