
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Komende evenementen  
 

17/05/2014 Jaarlijkse algemene ledenvergadering – aanvang 19u30  

07/06/2014 minisurvival (kriebelaars + miniemen + pupillen) – organisatie JAC 

07/06/2014 Fluo Party 

21/06/2014 eindeseizoensviering – organisatie Evenementencel 

01/07/2014 – 05/07/2014 sportkamp (alle jeugd) – organisatie JAC 

09/08/2014 grote kuis (alle leden) – aanvangsuur 10u00 

 

Miniemennieuws 
 

Momenteel geen nieuws over wedstrijden of tornooien 

 

Pupillennieuws 
 

Momenteel geen nieuws over wedstrijden of tornooien 
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Jaargang 3  nummer 39 14-05-2014 

Artemis-Schoten Korfbalclub vzw – Eksterdreef 10 – 2900 schoten 

www.askc.be 
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Cadettennieuws 

Klassement veld 

 

 
 

Scholierennieuws 

Klassement veld 

 

Juniorennieuws 

Klassement veld 

 

 

Bewegingsschool “De Kriebelaars” zoeken…. 

De bewegingsschool De Kriebelaars zijn volop op zoek naar helpende handen voor volgend seizoen. 

Interesse? Graag een seintje aan Leen Malomgré. 
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Kernnieuws 
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Gewestelijke nieuws  

Enquête 

De sportcel heeft naar alle gewestelijken een mail verstuurd met daarin een enquête met vragen over 

dit seizoen en volgend seizoen. 

Heb je de enquête niet ontvangen? Geef dan een seintje aan Ronny Schoonvaere of Birgit van Gelder 

(of vul het contactformulier in op de site). Zij bezorgen u dan zo snel mogelijk de enquête. 

Vergeet niet om deze in te vullen !!! 

Resultaten enquête 

VRAGENLIJST (GEWESTELIJKEN) 

 

BEDOELING VAN GANS DIT GEBEUREN 

 

- Sportcel wil nog steeds problemen vermijden en daarom deze vragenlijst. 

- Sportcel  wil nog steeds dat 90 tot 95 % van onze gewestlijken zich hier goed of thuis 

voelen    (100% utopie) 

- Sportcel tracht iedereen aan het korfballen te houden 

- Sportcel probeert oplossing(en) te zoeken voor iedereen ism RvB.  

- Wat niet steeds makkelijk is. 

 

Hebben jullie nog zin om bij ASKC te blijven spelen. 

 

Ploeg :      ASKC 3  ASKC  4  ASKC  5   Totaal 

Beant.  pers.:       7/14      5/15    8/11    20/40 

Antwoord  JA        5                     5     7     

Antwoord  Ja als   0        0    1 

Antwoord  NEE      1        0    0 

Antwoord      1  (indien nodig om te helpen, niet elke week meer)        

    

 

Gaan jullie nog steeds om sportieve resultaten te behalen of voor gewoon wekelijks “ons” 

wedstrijd en gedaan. 

 

Ploeg :       ASKC 3  ASKC  4   ASKC  5   

   5       5        8 

 

Antwoord: iedereen gaat voor sportieve resultaten + drankje en gesprekje daarna 

 

 

Zouden jullie terug akkoord gaan met indeling van afgelopen seizoen, van de teams opgesteld 

door Sportcel. Of een kleine wijziging nodig !? 

 

Ploeg :      ASKC 3  ASKC  4   ASKC  5   

           5      5        8 

Antwoord:  sommigen gaan voor kleine wijziging – minder dames – gelijk aantal spellers / 

speelsters – enkele willen hoger spleen – ook enkele die willen zakken  - ook enkele die betere 

indeling willen of betere indeling teams 

 

 

 

Waren onze spelers en speelsters content met de zaalcompetitie voor iedereen. En ook met de 

wisseling dat iedereen eens laat en vroeg speelden. 

  

Ploeg :      ASKC 3  ASKC  4   ASKC  5   

           5      5        8 

 



 

 

PAGINA 7 ASKC-NIEUWS 

Antwoord:  iedereen positief over de zaalcompetitie. 

       Wel een vraag of men kon spelen in de VM indien mogelijk 

 

 

 

Zouden jullie zich ook vinden dat elk team minstens uit 6 dames en 6 heren bestaat. Is een 

overweging om iedereen meer matchen te laten spelen. 

 

Ploeg :      ASKC 3  ASKC  4   ASKC  5   

           5      5        8 

Antwoord:  meeste mensen gaan akkoord voor ploeg(en) van 6 heren – 6 dames 

          Af en toe opmerking voor jeugd of mensen achter hand te houden. 

          Dit met eventuele kwetsuren of mensen met kinderen. 

 

 

 

Opmerkingen – vragen – ideeën - ….. 

 

Ploeg :      ASKC 3  ASKC  4   ASKC  5   

           5      5        8 

Antwoord:  thuiswedstrijden zoveel mogelijk samen of achter elkaar. 

          Hoogste gewestelijke steeds in hoogste reeks. 

          Nagaan of bepaalde ploeg(en) niet in gewestelijke reeks kan via bond 

          Kan men tornooi aanvragen door sturen naar de verantw. Ploegen 

          Zou graag met leeftijdsgenoten in de ploeg blijven. 

          Bepaalde personen hebben ook geen probleem om lager te spelen. 

          Ook opmerking van enkelen om met een ploeg beter resultaten te  

          halen indien mogelijk en waar iedereen toch nog wil winnen. 

          Ook van sommige mensen vraag gekregen om een training in de week 

          en of dit mogelijk zou zijn. En voldoende geïnteresseerden.  

 

 

 

 

Bedankt voor jullie medewerking! 

De sportcel. 

 

CONCLUSIE. 

 

- Meeste mensen blijven bij ASKC spelen 

- Ook gaat iedereen voor sportieve resultaten en de nodige drankjes na de wedstrijd. 

- Over verbetering of wijziging zijn er enkele, maar toch wat verschillend en dit voor iets 

betere indeling indien mogelijk of andere die een iets zwaardere tegenstand willen 

hebben. Ook proberen om betere verdeling heren of dames te krijgen in de teams. 

- Over de zaalcompetitie was iedereen het eens, dat het zeker voor herhaling vatbaar is 

en de verdeling van de speeltijden was goed. Ook hier toch een vraag of er ook in de 

voormiddag gespeeld kan worden. 

- Over de vraag indeling 6/6 te spelen. Was de respons over het algemeen zeer positief 

daar bijna iedereen voor was. Wordt zeker mee genomen en besproken. 

- De vraag opmerkingen – ideeën – vragen zie puntje hierboven in kader van de 

antwoorden. 

 

 

De vragenlijst is zoals je ziet beantwoord door ongeveer de helft van alle gewestelijke en heb 

eigenlijk niet het idee dat het slecht is. Maar had toch nog meer volk of antwoorden verwacht. 

Want geen antwoordt kan ook zijn dat alles in orde is en/of dat men gewoon akkoord gaat wat 

men doet of voorstelt. Hopelijk komen er nog enkele vragenlijsten binnen en kunnen toch verder 

werken naar de toekomst of nieuwe seizoen toe. 

 

Tot heden zal het nog niet makkelijk zijn om te ploegen te verbeteren of te wijzigen daar we met 

iets te weinig dames zitten. Dus is het moeilijk om nu al een definitieve voorstelling te doen. Op 
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heden zit de kans er in dat we de huidige situatie of ploegopstelling behouden, MAAR is zeker 

nog niet vast. Hopelijk kunnen we binnenkort nog enkele nieuwe spelers of speelsters aansluiten of 

verwelkomen om deze team(s) eventueel aan te vullen. 

 

 

Eindklassement veld 

 
 

Recreantennieuws 
 

Wedstrijden en tornooien 

 17/05/2014 Tornooi Verde 

 24/05/2014 Tornooi Hoboken 2000  

 08/06/2014 Tornooi Boechout 

 14/06/2014 Nationale dag van de recreant Outdoor (Blue Ghosts te Anzegem) 

 

 

Uitslagen tornooi Hoevenen 

Boechout-ASKC1                5-2 

The Blue Ghosts-ASKC1      2-4     

ASKC1-Ekerse                    3-6 

ASKC1-Appels                    4-8 

 

Ekerse-ASKC2                    3-1 

Kwik-ASKC2                       4-3 

ASKC2-Ago Aalst                3-2 

ASKC2-Berkenrode             2-8 

 

Programma tornooi Verde 

10:40  Catba – ASKC 

12:00 Boeckenberg – ASKC 

14:00 ASKC – Ekerse 

16:00 ASKC – Verde 

 

Berichten van de raad van bestuur 

 Momenteel geen extra nieuws 
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Clinics 
In deze ASKC-nieuws en op de website vinden jullie steeds een overzicht van de clinics terug. Wil je 

graag deelnemen aan 1 van de clinics? Schrijf je dan online in 

http://www.askc.be/inschrijvingsformulier-clinic.html  

 

 
 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
 

Op zaterdag 17 mei is het onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

 

Het is te laat om nog agendapunten te agenderen. Je vindt de definitieve agenda terug op de 

volgende pagina. 

Om jullie al een idee te geven op wie je kan stemmen, wie ontslag neemt en wie nog verkozen is voor 

een jaar, geef ik hieronder een opsomming: 

 Hebben nog een mandaat voor 1 jaar: Luc Danssaert, Marleen Pelech, Danny Stouthuysen, 

Patrick Pauwels 

 Zijn herkiesbaar dit jaar: Kurt Van der Flaes, Leen Lesage, Johan de Boeck, Eva Van Strydonck 

 Einde mandaat, niet herkiesbaar: Jan Van den Berg 

 Ontslagnemend: Inge van Gelder 

Opgelet: enkel de punten vermeld in de dagorde kunnen gestemd worden. 

 

Iedereen vanaf 16 jaar is stemgerechtigd. Wanneer er te weinig volk aanwezig is, kan de vergadering 

niet doorgaan. Als je niet aanwezig kan zijn, gelieve dan een volmacht te geven aan iemand anders 

die stemgerechtigd is.  

 

OPGELET: slechts 1 volmacht per persoon !!!  

http://www.askc.be/inschrijvingsformulier-clinic.html
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JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
Op Zaterdag   17 Mei  2014 

 
 
 
OM 20.00 UUR      PLAATS KANTINE OP DE ZEURT 

 
19.30 uur Controle der volmachten 

 

Definitieve dagorde: 

01  Openingswoord van de voorzitter 

02  Werkingsverslagen Beheerraad en comités 
03  Goedkeuring verslag JALV 2012 - 2013 
04  Eindbalans 2013 - 2014 
05  Goedkeuring Financieel verslag 
06  Ontlasting door Comité van Toezicht 
08  Vastleggen bijdrage leden ( lidgelden ) 
09  Goedkeuring begroting 2014-2015  
10  Kiezen van  de  leden voor het Comité van Toezicht    
11  Kandidaten feestbestuur en andere comités 
12  Kiezen van de leden voor de Raad van Bestuur 
13 Allerlei   
  
 

 
Enkel de punten vermeld in dagorde kunnen gestemd worden. 

 
 
 

Namens ARTEMIS –SCHOTEN KORFBALCLUB vzw 
De beheerraad 

 
 
 

KURT VAN DER FLAES                                                                       LUC DANSSAERT 
Voorzitter                                                                                                Secretaris 
 

 

Artemis Schoten Korfbalclub VZW 
Sportpark “ De Zeurt “  

2900 Schoten 
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ARTEMIS SCHOTEN KORFBALCLUB VZW 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

17/05/2014 

Ik, ondergetekende,……………………………………………………………………………………………………………. kan niet aanwezig zijn op 

de jaarlijkse algemene ledenvergadering van ASKC die plaatsvindt op  17/05/2014. Ik geef hierbij een volmacht aan 

……………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening volmachtgever     Handtekening volmachtnemer 

 

 

ARTEMIS SCHOTEN KORFBALCLUB VZW 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

17/05/2014 

Ik, ondergetekende,……………………………………………………………………………………………………………. kan niet aanwezig zijn op 

de jaarlijkse algemene ledenvergadering van ASKC die plaatsvindt op  17/05/2014. Ik geef hierbij een volmacht aan 

……………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening volmachtgever     Handtekening volmachtnemer 

 

 

ARTEMIS SCHOTEN KORFBALCLUB VZW 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

17/05/2014 

Ik, ondergetekende,……………………………………………………………………………………………………………. kan niet aanwezig zijn op 

de jaarlijkse algemene ledenvergadering van ASKC die plaatsvindt op  17/05/2014. Ik geef hierbij een volmacht aan 

……………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening volmachtgever     Handtekening volmachtnemer 
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Wedstrijdkalender veld 
 

Programmatie onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typfouten !!! Controleer steeds de 

programmatie op www.korfbal.be  

 

Zaterdag 10/05/2014  

13:30 Cadetten A Voorwaarts A  06-06 

    

Zondag 11/05/2014 

10:30 Lubko Scholieren   01-08  

10:45 Riviera 5  ASKC 5   14-05 

 

Zondag 18/05/2014 

10:00 ATBS Scholieren     

10:00 Scaldis A Cadetten A 

11:00 Vobako B Cadetten B   

11:15 Borgerhout/GW A Junioren    

 

 

http://www.korfbal.be/
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