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Welkom bij korfbalverening ckv ODIK 

Het bestuur van ckv ODIK heet je van harte welkom bij onze korfbalclub. Als nieuw lid krijg 
je veel nieuwe informatie; vandaar deze folder waarin we alles nog eens op een rijtje hebben 
gezet. Zo heb je altijd de belangrijkste informatie, adressen etc. in één overzicht. Wij wensen 
je een fijne en sportieve tijd bij ODIK! 
 
De christelijke korfbalvereniging (ckv) ODIK is 20 februari 1959 opgericht. ODIK staat voor 
Ons Doel Is Korfbal. ODIK is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond 
(KNKV). Het KNVK organiseert ieder jaar competities waaraan de teams van ODIK 
deelnemen. 
 
Zoals je weet is korfbal een teamsport, Een team bestaat uit minstens vier mannen / jongens 
en vier vrouwen / meisjes. Traditiegetrouw worden mannen en jongens “heren” genoemd en 
de vrouwen en meisjes “dames”. De wedstrijden worden met twee vakken gespeeld; in ieder 
vak staan twee heren en twee dames van een team. Het ene vak heeft een aanvallende en 
het andere vak een verdedigende functie. Om de twee doelpunten wordt er van vak en 
functie gewisseld (D-jeugd nog om de 10 minuten). Bij de F- en E-pupillen (jongste jeugd) 
wordt er met één vak in viertallen gespeeld. 
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De competitie 

Korfbal wordt gespeeld op het veld en in de zaal. Er bestaan dus twee competities. De 
veldcompetitie is opgesplitst in twee perioden. De eerste helft van de veldcompetitie vindt 
plaats van augustus tot en met oktober en de tweede helft van maart tot en met mei. De 
volledige zaalcompetitie wordt gespeeld van november tot en met de eerste helft van maart. 
 
ckv ODIK is een christelijke korfbalvereniging. Daarom spelen we onze wedstrijden in de 
weekenden alleen op zaterdag. We gaan ervan uit dat onze leden op zaterdag beschikbaar 
zijn om een wedstrijd te spelen. Alleen met een dringende reden kan worden afgezegd bij  
de trainer/coach. Wij wensen je een fijne en sportieve tijd bij ODIK! 
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Sportkleding 

Om aan wedstrijden mee te kunnen doen is het verplicht om allemaal in dezelfde kleding te 
spelen. Bij ODIK ziet dat er als volgt uit; een rood/wit shirt en een witte sportbroek voor de 
heren en een wit rokje voor de dames. Op het veld spelen we met kunstgrasschoenen of 
nopschoenen en in de zaal met zaalsportschoenen. Of je op het veld met kunstgras- of 
nopschoenen moet spelen kun je bij de wedstrijdsecretaresse opvragen. ODIK heeft voor 
alle teams een shirtsponsor gevonden. Dit betekent dat je in een shirt van de vereniging de 
wedstrijden speelt. Zelf moet je voor een broekje/rokje/sokken en schoenen zorgen. 
 

Trainingen 

Ieder team traint minstens één keer per week, de meeste selectieteams trainen twee keer 
per week. Om een goede teamprestatie te kunnen neerzetten, is het belangrijk dat je zoveel 
mogelijk komt trainen. Zeg je training dus zo min mogelijk af. De trainingstijden zijn 
afhankelijk van het team waar je in geplaatst wordt. Op de ODIK site (Competitie/ 
Teamoverzicht) kun je nagaan waar en wanneer je moet trainen. 
 
Tijdens het veldseizoen train je op het veld aan de Wethouder Rebellaan en tijdens het 
zaalseizoen trainen de meeste teams in de Veluwehal. 

http://www.odik.nl/competitie/teamsodik
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Lidmaatschap 

Wanneer je je opgeeft als lid van ODIK gaan we er van uit dat je een heel seizoen blijft 
meespelen. Het kan anders wel eens erg lastig zijn om goede teams samen te stellen als er 
tussentijds wordt opgezegd. Tussentijdse beëindiging van je lidmaatschap is alleen mogelijk 
voor 1 december. De betaling van de contributie stopt dan per 1 januari. Als je aan het einde 
van het seizoen op wilt zeggen, moet dit voor 1 juni. Je betaling stopt dan per 1 juli. De 
stopzetting van de contributie kan niet per maand, of kwartaal, aangezien wij per lid de 
KNKV (korfbalbond) contributie betalen voor een heel jaar. Opzeggen van het lidmaatschap 
moet schriftelijk (zie adres achterin) bij het secretariaat of per mail (info@odik.nl). 
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Wanneer mag ik wedstrijden spelen? 

Bij een teamsport is het van belang dat het niveau van de spelers min of meer gelijkwaardig 
is. Daarom wordt bij de teamindeling voor deelname aan de competitie gelet op de 
vaardigheden die de spelers hebben. De beste spelers spelen in het hoogste team, de 
minder vaardige spelers komen in lagere teams. Om diezelfde reden word je als nieuw lid 
pas in een team ingedeeld als je voldoende korfbal-vaardigheden hebt ontwikkeld om op 
een gelijkwaardige manier in een team mee te draaien. Zolang dat niet het geval is, train je 
mee bij het team dat het dichtst bij jouw niveau en leeftijd aansluit. De Technische 
Commissie beslist wanneer je toe bent aan spelen in competitie verband. 
 

Wedstrijdprogramma 

Het wedstrijdprogramma staat altijd op onze site. De wedstrijden kunnen ook per team 
worden opgevraagd op de site. Ga hiervoor naar het teamoverzicht onder het kopje 
competitie en klik op de naam van je team. 
 

http://www.odik.nl/competitie/wedstrijdsprogrammaodik
http://www.odik.nl/competitie/teamsodik
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Rijden uitwedstrijden 

Van iedere ouder wordt verwacht dat ze per seizoen een paar keer rijden naar 
uitwedstrijden. Zorg zelf voor de juiste verzekering om andere kinderen in de auto te kunnen 
vervoeren. Ook is het belangrijk de kinderen een gordel om te doen in de auto. Wanneer je 
moet rijden staat bij het wedstrijdprogramma op de site. Zie voor meer informatie het stukje 
over wedstrijdprogramma. Voor de F- en E-jeugd is de afspraak dat de kinderen thuis 
worden afgezet bij terugkomst! 
 

Waar moet ik afzeggen voor trainingen/wedstrijden? 

Natuurlijk hopen we dat je zo veel mogelijk komt trainen en wedstrijden spelen. Mocht je 
toch afwezig zijn, dit graag op tijd doorgeven aan je trainer en/of coach. Zeker met 
wedstrijden willen we niet met te weinig spelers in het veld staan! 
 

http://www.odik.nl/competitie/wedstrijdsprogrammaodik
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Contributie 

We willen graag dat zoveel mogelijk mensen kunnen korfballen. Daarom houden we de 
contributie zo laag mogelijk. De contributie wordt per kwartaal vooruit betaald en gaat per 
automatische incasso (zie het inschrijfformulier). Voor vragen over de automatische incasso 
of contributie kun je contact opnemen met onze penningmeester – penningmeester@odik.nl. 
 
De actuele contributies staan op onze website: http://www.odik.nl/de-
vereniging/lidmaatschap  
 

mailto:penningmeester@odik.nl
http://www.odik.nl/de-vereniging/lidmaatschap
http://www.odik.nl/de-vereniging/lidmaatschap
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Communicatie met de leden 

De meest actuele informatie vind je in de nieuwsbrief. Deze verschijnt eens per twee weken 
per mail. Alle belangrijke mededelingen zijn daarin te vinden. Mocht je je emailadres nog niet 
bekend hebben gemaakt en je wilt deze nieuwsbrieven ook ontvangen? Geef dit dan door 
per mail naar nieuws@odik.nl. Je mag ook meerdere emailadressen opgeven voor het 
ontvangen van deze nieuwsbrief. 
 

Social Media 

We zijn ook te vinden op Facebook  en Twitter, dus like en volg ons hier ook:  
Facebook: https://www.facebook.com/CKVOdik  
Twitter: https://twitter.com/ckvODIK  
 
De overige informatie vind je op de website van de club, www.odik.nl. Ook vind je op deze 
site wedstrijdverslagen en informatie over activiteiten die voor de leden worden 
georganiseerd. Onder de rubriek “de vereniging” staan gegevens over het bestuur, en de 
commissies. De organisatie van de wedstrijdsecretariaten staat onder 
Competitie/Organisatie. Daarnaast komt vijf keer per jaar ons clubblad “de Tokkel” uit. 
 

http://www.odik.nl/actueel/nieuwsbrief
mailto:nieuws@odik.nl
https://www.facebook.com/CKVOdik
https://twitter.com/ckvODIK
http://www.odik.nl/de-vereniging/bestuur
http://www.odik.nl/competitie/organisatie
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Op de laatste bladzijden vind je de contactpersonen voor al je vragen. Verder hebben we 
nog een algemeen e-mail adres die je altijd kunt gebruiken: info@odik.nl  
 

Activiteiten 

Natuurlijk is korfballen het belangrijkste wat je doet bij ODIK, maar we doen meer voor onze 
leden… De activiteitencommissie organiseert altijd leuke activiteiten gedurende het seizoen 
van zwemmen of bowlen tot een feest in onze kantine. Deze activiteiten worden altijd 
aangekondigd op onze site en onze Facebook pagina. Je kunt deze commissie ook per mail 
bereiken: ac@odik.nl   
 

ODIK Marktplaats 

Op de ODIK Marktplaats vind je 2e hands korfbalkleding. Om zelf spullen te plaatsen, heb je 
een My ODIK account nodig. Deze krijgt ieder nieuw lid. Heb je deze nog niet, of weet je 
deze niet meer, neem dan contact op met webmaster@odik.nl. 
 

mailto:info@odik.nl
mailto:ac@odik.nl
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Kangoeroeklup 

ODIK kent ook de Kangoeroe Klup. De KangoeroeKlup is dé manier voor kinderen van 3 tot 
en met 6 jaar om kennis te maken met korfbal. Op een speelse manier kennis maken met 
korfbal en leren op een verantwoorde manier te bewegen en ook samen dingen te doen. 
Ken jij kinderen in deze leeftijdscategorie? Ze zijn altijd welkom? Kijk op onze site wanneer 
deze trainingen plaatsvinden. Voor vragen: kangoeroeklup@odik.nl  
 

http://www.odik.nl/de-vereniging/kangoeroe-klup
mailto:kangoeroeklup@odik.nl
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Verenigingswerk, zo doen we dat! 

Nu je lid bent geworden van ODIK kun je naar hartenlust korfballen en genieten van al het 
andere dat ODIK te bieden heeft. Want ODIK staat voor “Meer dan Korfbal”. Er gebeurt van 
alles bij ODIK, maar dat gaat niet vanzelf… 
 
Eén van de zaken die bij onze vereniging als uitgangspunt geldt, is dat wij slechts kunnen 
bestaan als iedereen een steentje bijdraagt in de vorm van een taak binnen onze 
vereniging. Dat kan bestaan uit het geven van trainingen, het fluiten van wedstrijden, 
meehelpen in een commissie, etc. Deze taken worden soms aan het team toebedeeld, 
waarbij deze binnen het team over de spelers zullen worden verdeeld. Het team is er zo 
verantwoordelijk voor dat deze taken worden uitgevoerd. Je snapt het al: ODIK rekent ook 
hier op jou!! 
 
Speciaal voor de ouders: 
Ook van de ouders van onze (jeugd)leden verwachten wij een bijdrage. Dat kan bijvoorbeeld 
bestaan uit het draaien van een kantinedienst, het schoonmaken van de kleedlokalen of lid 
zijn van een commissie. Ook hier geldt dat vele handen licht werk maken.  
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Onze trainers, coaches en scheidsrechters investeren veel van hun vrije tijd in uw kind. Dat 
doen ze met veel plezier, maar dan is het ook vanzelfsprekend dat ze tijdens de trainingen 
gebruik kunnen maken van schone kleedkamers en gezellig even kunnen napraten in een 
kantine waarin altijd voldoende kantinebezetting aanwezig is.  
 
Vaak noemen we dergelijke taken vrijwilligerswerk, echter bij ODIK noemen wij dit 
verenigingswerk, omdat wij samen als leden de vereniging vormen en in stand willen 
houden.  
 
Welke taken zijn er? Kijk daarvoor op onze site. Onder het hoofdstuk “Vereniging” ziet u 
vanzelf het kopje “vrijwilligerstaken” verschijnen. Wij zorgen ervoor dat daar altijd de actuele 
vacatures staan. Voor het meedraaien in de kantinedienst of schoonmaakploeg is overigens 
altijd plaats! 
 

http://www.odik.nl/de-vereniging/vrijwilligerstaken
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Bij wie kun je terecht? 

Hieronder volgt een overzicht van alle namen van bestuursleden en contactpersonen van 
alle commissies. 
 

Bestuur 

 
Voorzitter 
Vacant 
 
Secretaresse (en postadres) 
Christa Lam: info@odik.nl  
Roggeakker 13 
3773 AA Barneveld 
 
Penningmeester 
Johan Schuurman: penningmeester@odik.nl  

mailto:info@odik.nl
mailto:penningmeester@odik.nl
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Commissaris materiaal & kantinecommissie 
Cor Lam: accommodatie@odik.nl 
 
Technische Commissie 
Mathijs Kroes: tc@odik.nl 
 

Wedstrijdzaken senioren en A-jeugd 

Martine van de Veen  
martinevandeveen@hotmail.nl 
 
 

Wedstrijdzaken B- t/m Kangoeroes 

Else de Vries 
elsedevries@hotmail.com 
06-37337034 
 

 

mailto:accommodatie@odik.nl
mailto:tc@odik.nl
mailto:martinevandeveen@hotmail.nl
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Jeugd Technische Commissie (JTC) (zie ook http://www.odik.nl/contact/contact-eugdteams)  

 

Voorzitter JTC 
Maarten Ike 
Tel. 06-42393089 
email:  
 
 

Wedstrijdsecretariaat Jeugd: 
Else de Vries 
Tel. 06-37337034 
Email: elsedevries@hotmail.com  

 

 

 

 

• Aansturen Jeugdcoördinatoren 
• Algemeen jeugdbeleid 
• Afstemming met TC en Bestuur 

• Administratieve zaken rond 
wedstrijden 

• Verzorgen team-mappen 
• Vaststellen trainingstijden 
• Verzorgen 

wedstrijdformulieren 
 

http://www.odik.nl/contact/contact-eugdteams
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Marjan van den Berkt 
Tel. 06-48766086 
Email: jufmarjan@hotmail.com  

 

Jeugdcoördinatoren 

• 1e aanspreekpunt voor ouders en trainers 
• Indeling en samenstelling teams 
• Vervoerplanning bij uitwedstrijden 
• Huldiging kampioenen 
• Wijzigingen in competitieschema  

 
 
F jeugd 

 
 
 

 
 
 

E jeugd 
 

 

Linda van Woudenberg 
Tel. 06-24404958 
Email: lindastolk81@hotmail.com 
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Bart Laros 
Tel. 06-37469542 
Email: bart.laros@live.nl  

 

D jeugd 
 
 
 
 
 
 

C jeugd 
 
 
 
 
 
 

B jeugd 
 
 
 

Janneke Brussaard 
Tel. 06-0611261851 
Email: jannekedevries96@gmail.com 

VACANT 
Tel. 06- 
Email:  
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A jeugd (uitgezonderd A1) 
 
 
 
 
 
 

 

Contactpersonen overige commissies  

Activiteitencommissie 
ac@odik.nl 
 
Scheidsrechtercoördinator 
Diana Hoogendoorn: dianahoogendoorn@hotmail.com  
Mobiel: 06-19082939 
 
PR commissie 
Henk van Woudenberg: pr@odik.nl 

 

Albert van de Kuilen 
Tel. 06-51252604 

Email: albertvandekuilen@hotmail.com 

mailto:ac@odik.nl
mailto:dianahoogendoorn@hotmail.com
mailto:pr@odik.nl
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Websitevragen  
webmaster@odik.nl 
 
Sponsorcommissie 
Martine van de Veen: sponsorcommissie@odik.nl  
  
Kantinecommissie  
Cor Lam: accommodatie@odik.nl  
 

Speculaascommissie 

speculaas@odik.nl 

 

 

 

 

mailto:webmaster@odik.nl
mailto:sponsorcommissie@odik.nl
mailto:accommodatie@odik.nl
mailto:speculaas@odik.nl
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Adres kantine/veld ckv ODIK 

Sportpark Oosterbos 

Wethouder Rebellaan 140 

3771 KA Barneveld 

Tel. 0342-490991 

 

Ledenlijst 

De ledenlijst met alle contactgegevens van alle leden kan je downloaden met je My ODIK 

account. Ga naar My ODIK, login en ga naar Documenten ODIK. Hier staat een PDF 

genaamd ODIK ledenlijst. Mocht je problemen hebben met inloggen, mail dan naar 

webmaster@odik.nl  

mailto:webmaster@odik.nl

