Hoe lid worden?
Je kan vrijblijvend enkele trainingen bijwonen.
Kom meedoen! Als je lid wil worden, krijg je de nodige
documenten van je jeugdleider of onze secretaresse.
Deze dien je dan in te vullen en terug te bezorgen aan het
secretariaat of in de brievenbus naast de toog:






affiliatiekaart voor de korfbalbond (ben je jonger dan 18
jaar, dan dienen je ouders ook de achterkant in te vullen)
recente pasfoto
medische fiche ingevuld door je huisdokter
ingevulde infofiche (staat ook op onze website)
ingevuld domiciliëringsformulier

Onze secretaresse stuurt deze documenten naar de KBKB
om je licentie aan te vragen. Zonder licentie ben je niet verzekerd en mag je niet deelnemen aan de officiële competitie.

Lidgelden 2018
Het lidgeld wordt betaald per kalenderjaar.
(1 januari tot 31 december) Als je pas later in het jaar lid
wordt, gelden er aangepaste tarieven.
U6
(3-5j):
€ 80,00
U8
(6-7 j.):
€ 90,00
U10
(8-9 j.):
€ 105,00
U12
(10-11 j.): € 135,00
U14
(12-13 j.): € 135,00
U16
(14-15 j.): € 135,00
U19
(16-18j.):
€ 135,00
senioren:
(+18 j.):
€ 135,00
recreanten:
€ 115,00
adherenten:
€ 100,00
supporters:
€ 75,00
steunend lid:
€ 110,00
Nieuwe leden kunnen sinds 1999 hun lidgeld enkel betalen
via domiciliëring. (breng het domi-formulier niet zelf naar je
bank, geef het mee met de andere documenten)
In dit lidgeld is begrepen:
 aansluiting bij de Koninklijke Belgische Korfbal Bond
(K.B.K.B.)
 gratis gebruik van de sportinfrastructuur en het sportmateriaal van AKC (mits begeleiding)
 gratis gebruik van een AKC speelshirt bij wedstrijden

Flitsen
Wekelijks kan u ons clubblad lezen op www.akckorfbal.be

AKC/Luma
Antwerpse Korfbalclub vzw

Trainingen
Bewegingsschool: zaterdag van 14 tot 15 uur
Miniemen: zaterdag van 14 tot 15 uur
Jeugd: woensdag en vrijdag (tussen 18 en 20u)

Opgericht op 21-04-1921
Maatschappelijke zetel:
Turnhoutsebaan 165, Bus 3 - 2100 Deurne

Algemene vergadering
Wenst u deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering
die doorgaat in de derde week van september, wordt dan
effectief lid.
De invulfiche hiervoor vindt u op de website onder documenten.

Terugbetaling gedeelte lidgeld
Bepaalde ziekenfondsen betalen jaarlijks een deel van het lidgeld terug. U kan het document van uw ziekenfonds hiervoor
downloaden van het internet. Laat dit invullen en afstempelen
bij onze secretaresse (akc@korfbal.be).
Tevens kunnen inwoners van Deurne (tussen 5 en 18 jaar alsook
55+-ers) jaarlijks een sportcheque downloaden waarmee ook
korting op het lidgeld kan bekomen worden.

Competitie
Miniemen en pupillen spelen of trainen zaterdagnamiddag,
cadetten, scholieren en junioren nemen deel aan de nationale
competitie. De wedstrijden gaan door op zaterdagnamiddag of
zondagvoormiddag. Voor de programmatie kan u wekelijks ons
clubblad raadplegen.

Clubhuis
Het clubhuis is geopend tijdens trainingen en wedstrijden.
Bij jeugdwedstrijden zal het clubhuis 1 uur voor de wedstrijd
open zijn.

Ligging
Ter Rivierenhof - Deurne
Tijdens de maanden augustus tot oktober en van maart tot
mei trainen en spelen we buiten in het Rivierenhof. Tijdens de
maanden november tot februari trainen en spelen we in de
zaal, de thuismatchen gaan door in Kwik-Indoor in Merksem.

Wegwijzer
Komende uit de richting Brussel en Gent:
Tot op ring rond Antwerpen, daar afrit N184 Borgerhout (nr. 3)
nemen, dan rechts afslaan (Luitenant Lippenslaan).
Aan de tweede verkeerslichten rechts afslaan (Herentalsebaan).
Op deze baan derde verkeerslichten (aan splitsing) links afslaan.
Boterlaarbaan volgen tot aan verkeerslichten en daar weer links
(Sterckxhoflei). Onder de brug door onmiddellijk rechts het park
inrijden (parking).
Het terrein ligt aan de overzijde van de vijver - volg wandelpad
links van de vijver.

Het bestuur
Verzekering
Ieder lid aangesloten bij de KBKB is verzekerd bij ARENA
tegen lichamelijke schade bij trainingen of matchen.
Verwittig altijd je trainer of coach. Het verzekeringsdocument is terug te vinden op www.akckorfbal.be onder documenten. Laat dit formulier invullen door je arts of in het ziekenhuis.en geef het daarna aan Ben Jassin.
(ben.jassin@gmail.com)

Clubuitrusting
veld:
zaal:

Korfbal










De enige gemengde ploegsport
Balvaardigheid
Zowel indoor als outdoor
Familiaal clubleven
Sport en plezier
Samenwerken
Zowel A-teams als B-teams
Beweging en samenspel
Gezonde ontspanning

Interesse?
Vraag meer info aan één van de bestuursleden of bij de
(jeugd)trainers.

rode trui, zwarte broek/rok en witte kousen, shoes
of stabils voor kunststofvelden
witte trui, zwarte broek/rok en witte kousen,
binnensportschoenen met witte zool

Een trainingspak kan besteld worden bij
Chris Van Riet (van.riet.chris@hotmail.com)
Prijs: € 30,00 voor jeugd - € 35 voor senioren

Nevenactiviteiten
Onze Evenementencel en Jeugdevenementencel organiseren ook tal van nevenactiviteiten waaronder:

Kick-off party

Cooldowns

Sportweek (augustus)

MMM-tornooi

Testen (jeugd)

Tussen 2 palen

Sinterklaasfeest

Kerstkoekenfeest

Karnavalfeest

Nieuwjaarsreceptie

Ontbijtbuffet

Koekjesverkoop

Jeugddriedaagse

Eindeseizoensviering

Helpers
Bij al deze activiteiten is natuurlijk iedere hulp welkom.
Ook voor toogdiensten kunnen we uw hulp gebruiken.
Wenst u mee te werken aan één van onze evenementen?
Contacteer iemand van het bestuur.

Marc Bocxstael
Voorzitter
03/289.56.44.
marc.bocxstael@telenet.be
Martine Duchesne Secretaris
03/645.17.45 - 494/04.91.27
akc@korfbal.be
Chris Van Riet
Penningmeester en ombudsvrouw
03/324.44.15 - 0476/60.01.04
van.riet.chris@hotmail.com
Pit Van Dyck: Ondervoorzitter - Hoofdredacteur clubblad
0496/24.58.25 - patrick.van.dyck@gmail.com
Franky de Meester: Ondervoorzitter - 03/321.06.01 0475/65.11.96 - franky.de.meester@telenet.be
Sandra Kegeleers: 0485/58.67.64 - laragrasso@hotmail.com
Sam Bedeer: Sponsoring/Materiaal
0485/46.97.35 - samberto@telenet.be
Ben Jassin: Verzekeringen/sportzalen
0486/14.13.47 - ben.jassin@gmail.com
Andreas Duchesne: 0486/60.51.56 andreas_duchesne@msn.com
Bjorn Denie: 0475/33 32 27 - bjorn.denie@telenet.be
Tom Wellens: 0499/91.21.07 - fc246736@skynet.be
Bert De Ley: 0497/58.61.10 - bert-de-ley@casa-projects.be

Jeugdcoördinator
Bjorn Denie 0475/33 32 27
Bjorn.denie@telenet.be

Jeugdevenementencel (JEC)
Anneke Van Peteghem
Voorzitter - 0496/73.62.17
johandriesen@telenet.be
Carine Duchesne
Secretaris - 03/289 56 44
marc.bocxstael@telenet.be
Katia Hardies
Georgette de Boer Peggy Meyvis
Maria Padin
Kevin Van Daele

