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De Zwijndrechtse Christelijke korfbalvereniging 
Albatros werd in 1954 opgericht door Gerard 
Joris Los en is in de jaren uitgegroeid tot een  
grote korfbalvereniging en een begrip in de 

gemeente Zwijndrecht. 
Medio 2005 verhuisde de club van het gras 
van Bakestein naar de kunstgrasvelden en 

de sporthal van sportpark Develstein aan de 
Develsingel in Zwijndrecht.

Er wordt bij Albatros van jong tot oud op allerlei 
niveaus gekorfbald. De allerjongsten leren 
spelenderwijs bij de welpen de beginselen 

van het korfbalspel. Bij de aspiranten (BC) en 
pupillen (DEF) wordt het allemaal wat serieuzer. 
De volgende stap is de juniorengroep (A-jeugd), 

gevolgd door de senioren. 

Bij Albatros wordt naast prestatiegericht korfbal 
ook recreatief korfbal gespeeld. Naast de op 

leeftijd gebaseerde groepen  kent Albatros een 
recreanten/BBB-groep voor oud-korfballers 

en ouders èn een team voor mensen met een 
verstandelijke beperking, het G-team.

Welkom!
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Ckv Albatros wordt geleid door een bestuur dat op democratische 
wijze is gekozen door de leden van de vereniging. Dit gebeurt in de 
ledenvergadering die minimaal eenmaal per jaar gehouden wordt. 
Voor bijzondere beslissingen wordt een extra ledenvergadering 
belegd. De statuten en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging kunnen opgevraagd worden bij het bestuur en zijn ook 
te downloaden op de website www.ckvalbatros.nl

Het lidmaatschap van Albatros geldt  voor een geheel 
verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. 
Aanmeldingsformulieren zijn in de kantine beschikbaar en op de 
site te downloaden. De contributie wordt uitsluitend automatisch 
geïncasseerd. Opzeggen kan alleen schriftelijk bij het secretariaat 
aan het eind van het seizoen. Indien men toch tussentijds wil 
opzeggen is men tot het einde van het seizoen contributie 
verschuldigd. De geldende contributiebedragen zijn te vinden op 
de website www.ckvalbatros.nl

Het bestuur

Lidmaatschap
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Wij vragen onze leden vanaf 18 jaar èn de ouders van onze 
jeugdleden iets voor de vereniging te doen. Dit gebeurt in de vorm 
van de team- of lidverplichting. Wij verwachten dat u er met de 
andere ouders van het team waar uw kind in speelt voor zorgt 
dat het vervoer naar uitwedstrijden geregeld is en de zaalwacht 
in het winterseizoen wordt ingevuld. Verder krijgen de senioren 
en A-teams bardiensten per team toegewezen en wordt aan de 
ouders gevraagd om een bardienst in te vullen. U kunt zich op een 
voor u gunstig tijdstip inschrijven op de website bij Kantinerooster.

Alle spelers van Albatros spelen in het officiële rood /witte tenue 
dat te verkrijgen is bij Voorwinden in Winkelcentrum Walburg.  In 
het buitenseizoen zijn schoenen geschikt voor kunstgras aan te 
raden en in de zaal zaalschoenen zonder zwarte zolen. 
Kijkt u ook eens op onze website onder: Over Albatros-Tenue-
Tweedehands kleding-Laatste aanbod. Hier worden regelmatig 
tweedehands kleding en schoenen aangeboden. 

Ben je de laatste op het veld, in de zaal of  in de kleedkamer en 
liggen er nog  spullen? Neem ze mee naar de kantine en doe ze 
in de bak met gevonden voorwerpen, onder het tassenrek bij de 
deur. Heb je iets laten liggen? Kijk dan in de bak of jouw spullen 
gevonden zijn. 

Tip: kijk ook eens bij de buren van Conventus of vraag bij de 
conciërge naar zoekgeraakte spullen. Het kan ook door hen 
gevonden zijn!

Team- en lidverplichting

Tenue

Gevonden voorwerpen



We gebruiken onze schitterende accommodatie op sportpark 
Develstein samen met SV Conventus en Scholengemeenschap 
Develsteincollege. Wij verwachten van al onze leden, bezoekers, 
gasten en vrijwilligers dat zij de binnen- en buiten accommodatie 
netjes en schoon houden.  Zet je sporttas dichtgeritst in het 
tassenrek, doe afval in de daarvoor bestemde afvalbakken en laat 
niets op de grond slingeren. 

De gehele accommodatie is sinds de zomer van 2017 rookvrij. 
Roken mag dus alleen op de daarvoor bestemde plekken buiten 
de hekken. Op de tribunes in de zaal mag niet gegeten en/of 
gedronken worden.  We spreken elkaar daar gewoon op aan.

De kantine is op trainingsavonden zoveel mogelijk geopend. 
Op wedstrijddagen is de kantine (bijna) altijd open. Je kunt hier 
terecht voor een drankje, een broodje, snoep of een snack. 
Betaling gaat bij voorkeur contactloos, kan ook contant en er 
zijn persoonlijke clubcards aan te vragen.  Er wordt geen alcohol 
geschonken aan personen jonger dan 18 jaar en op zaterdagen niet 
eerder dan 14.00 uur. 

De EHBO-kist met pleisters en aspirientjes is achter de bar te 
vinden en ook kun je je waardevolle spullen tijdelijk achter de bar 
achterlaten. 

Accommodatie

De kantine
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Albatros heeft een website waar alle relevante en actuele 
informatie op terug te vinden is: www.ckvalbatros.nl
Via de site kunt u zich inschrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief 
die per mail verstuurd wordt. Daarnaast zijn wij actief op Facebook 
en Instagram. Als u regelmatig onze site bezoekt, de nieuwsbrief 
leest en ons volgt op social media, dan mist u niets!

In de privacyverklaring op onze website kunt u lezen hoe wij met 
uw persoonsgegevens omgaan.

Het wedstrijdschema van alle teams is te vinden op onze site 
onder de grote rode knop Programma + uitslagen en is daar altijd 
up-to-date. Er is ook een app beschikbaar onder de naam KNKV 
Wedstrijdzaken. Hier kunt u teams favoriet maken waardoor u in 
één oogopslag ziet wanneer u of uw kind(eren) moet(en) spelen.

Korfbal is een teamsport. Dit houdt in dat er op je wordt gerekend! 
Wanneer je toch een keer niet kan spelen geef dit dan op tijd aan 
bij het wedstrijdsecretariaat en bij je trainer of coach, dan kunnen 
zij daar rekening mee houden en mogelijk voor vervanging zorgen. 
Als je verhinderd bent voor een training, geef je dit ook tijdig door 
aan je trainer.

Website en Social Media

Wedstrijdschema

Teamsport
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Binnen een grote vereniging als Albatros kunnen er altijd situaties 
voorkomen die moeilijk bespreekbaar zijn. Te denken valt aan 
pesterij, discriminatie en seksuele of andersoortige intimidatie, 
serieuze zaken die kunnen voorkomen tussen trainer en sporter, 
maar ook tussen leden onderling. Voor deze situaties zijn twee 
Albatrossers aanspreekpersoon en zij kunnen gebeld of gemaild 
worden door iedereen die er behoefte aan heeft. 

Inez van Huizen (06-11958308) en Hans van Veen (06-81140219) 
zijn ook te bereiken via het mailadres 
vertrouwenspersoon@ckvalbatros.nl

Een korfbalteam ziet er professioneler uit met een éénduidig tenue 
gesierd door de naam van een sponsor op het wedstrijdshirt of 
trainingspak. Als dat korfbalteam vervolgens een wedstrijd speelt 
op een veld vol met sponsorborden van bedrijven uit de regio, 
heeft dat een positieve uitstraling naar de spelers en het publiek. 
Deze steun kunnen verenigingen, zowel financieel als mentaal 
goed gebruiken. Korfbalvereniging Albatros is financieel gezond, 
mede door de inkomsten behaald uit fondsenwervingsacties en 
sponsoring. De sponsorcommissie van Albatros is echter altijd 
op zoek naar nieuwe bedrijven die zich willen verbinden aan de 
vereniging. Sponsoring kan op verschillende manieren: sponsoring 
van wedstrijdkleding of de wedstrijdbal, een reclamebord rondom 
het veld of in de zaal, adverteren op de TV-krant in de kantine of 
naamverbinding van het bedrijf aan een toernooi of activiteit. 
De sponsorcommissie gaat graag met u in gesprek om te kijken 
welke vorm van sponsoring aansluit bij uw bedrijf. Een kans die u 
niet mag laten liggen! 

Neem voor  informatie contact op met de sponsorcommissie via: sponsoring@
ckvalbatros.nl

Vertrouwenspersoon

Sponsoring



Ckv Albatros is een actieve vereniging en daarom worden er 
ook veel nevenactiviteiten georganiseerd voor onze leden. Ieder 
jaar zijn er de vaste feesten zoals Sinterklaas en het Kerstgala. 
Daarnaast is er in het Pinksterweekeinde  een fantastisch kamp 
voor de B- t/m de F-jeugd. Er zijn feestavonden, speurtochten, 
zeskampen en nog veel meer! 
Houd de site, de nieuwsbrief, Facebook en Instagram in de gaten 
voor de aankondigingen van deze activiteiten.

Activiteiten

Vrijwilligers
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Onze vereniging draait veelal op vrijwilligers. Dat is ook nodig om 
alles in en op orde te krijgen en te houden. Denk aan bijvoorbeeld 
het ophalen van oud papier, onderhoud van het materiaal, de 
velden en de kantine, bardiensten, schoonmaken, het fluiten van 
wedstrijden of het plaatsnemen in een commissie. 

Heeft u wat tijd over en wilt u die aan de vereniging besteden….
neem dan contact op met één van onze bestuursleden of mail naar 
vrijwilligers@ckvalbatros.nl
Vele handen maken tenslotte licht werk!
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Als vereniging hebben wij gedragsregels opgesteld voor onze leden 
en begeleiders in de sport. De gedragsregels voor onze leden staan 
vermeld in onze Nestregels. De gedragsregels voor begeleiders 
in de sport zijn te vinden op onze website. Iedereen die bij een 
sportvereniging of sportbond zit, moet voldoen aan het Reglement 
Seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak. In het 
reglement staat beschreven wat onder seksuele intimidatie valt 
en wanneer je jezelf als lid van een sportvereniging hier schuldig 
aan maakt. Deze gedragsregels zijn opgesteld door het NOC*NSF 
en zijn bindend. Een vermoeden van ernstig grensoverschrijdend 
gedrag, zoals seksueel misbruik, wordt door begeleiders en 
bestuur altijd gemeld bij het KNKV of het Centrum Veilige Sport.
Ook leden moedigen we aan om een vermoeden te melden bij ons 
of de vertrouwenspersonen.

Preventieve maatregelen die wij als vereniging hebben genomen:
• We vragen elke begeleider (of vrijwilliger) om een Verklaring 
...Omtrent Gedrag (VOG). 
• We checken referenties bij eerdere sportclubs.
• We gebruiken het vier-ogen-principe: een volwassene moet 
...altijd kunnen meekijken of meeluisteren met een een-op-een 
...training. 
• We zorgen er samen met de gemeente voor dat de verlichting 
...op het terrein in orde is en blijft.
• We spreken elkaar aan als dat nodig is!
...Als bestuur laten we dit onderwerp één keer per jaar 
...terugkomen op de agenda van onze Algemene Leden 
...Vergadering (ALV).

Voor meer informatie kijk op: www.centrumveiligesport.nl 

Grensoverschrijdend gedrag
Onze leden:

• ZIJN OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat 
...tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit,   
...bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun 
...je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je     
...wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.
• TONEN RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de 
...scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. 
...Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef 
...iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
• RESPECTEREN AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister 
...naar instructies en houd je aan de regels.
• GAAN NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, 
...respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes 
..achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
• BLIJVEN VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale 
...sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
• HOUDEN ZICH AAN DE REGELS: Lees de reglementen, de 
...huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken en houd 
...je daar ook aan.
• TASTEN NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je 
...van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen 
...en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
• DISCRIMINEREN NIET:  Maak geen onderscheid naar godsdienst, 
...levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele 
...gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
• ZIJN EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal 
...of fysiek geweld, gebruik geen doping.
• MELDEN OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: 
...Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de 
...vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. 

Gedragscode leden



Bezoekadres (zaal en veld):   Correspondentieadres:
Sportcomplex Develstein  Ckv Albatros 
Develsingel 7a   Postbus 16
3333 LD Zwijndrecht   3330 AA Zwijndrecht
078 - 625 87 08 

Contactpersonen en commissies:                   
Voorzitter:   voorzitter@ckvalbatros.nl
Penningmeester:   penningmeester@ckvalbatros.nl
Secretaris:   secretariaat@ckvalbatros.nl

Technische zaken:  technischezaken@ckvalbatros.nl
Technisch blok Jeugd:  tbjeugd@ckvalbatros.nl

Wedstrijdsecretariaat
A en Senioren: wedstrijdsecretariaatSenA@ckvalbatros.nl

B t/m F-jeugd:  wedstrijdsecretariaatBCDEF@ckvalbatros.nl

Activiteiten:   activiteiten@albatros.nl
Vrijwilligersbeleid:   vrijwilligers@ckvalbatros.nl
Sponsoring:   sponsoring@ckvalbatros.nl
Kantinezaken:   kantinezaken@ckvalbatros.nl
Communicatie en PR: pr-communicatie@ckvalbatros.nl

Foto’s website:   fotograaf@ckvalbatros.nl 

Belangrijke (mail)adressen en 
telefoonnummers
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Hopelijk geeft deze informatie u een duidelijk beeld van het reilen en zeilen bij 
Ckv  Albatros. Wij kunnen ons echter voorstellen dat er nog vragen zijn. 

U kunt via de e-mail een vraag stellen aan  secretariaat@ckvalbatros.nl of bellen 
naar 078 - 610 42 40 (secretaris Michelle Visser).

Tot Slot


