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Algemeen
De handbalvereniging AHV Achilles is opgericht op 23 januari 1962.
De club heeft een eigen accommodatie aan de Laan van Kerschoten
nr. 12 in Apeldoorn. Het bestaat uit 1 verhard (bitumen) veld,
3 beachvelden ,ruime kleedgelegenheid en - de trots van de vereniging
- een uit 1983 daterend clubhuis. De vereniging heeft ca. 250 leden,
waarvan ongeveer 200 actieve leden die in competitieverband
handballen.

Het bestuur en de Commissies
De handbalvereniging wordt geleid door een bestuur en commissies,
welke op democratische wijze worden gekozen door de leden van de
vereniging. Dit gebeurt in de zogenaamde ledenvergaderingen, die
minimaal twee keer per jaar worden gehouden.
Het bestuur bestaat uit 7 personen, te weten:
1. Voorzitter, Vice voorzitter
2. Secretaris, 2de secretaris
3. Penningmeester
4. Bestuurslid : handbalzaken
5. Bestuurslid : leden
6. Bestuurslid : sponsoring
7. Bestuurslid : verenigingszaken
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Voorts zijn er een aantal commissies die zorg dragen voor de dagelijkse
gang van zaken van de vereniging zoals technische commissie, senioren
commissie, activiteitencommissie, clubhuis en evenementen commissie.
Verder zijn er een aantal ad-hoc werkgroepen actief zoals de toernooicommissie, werkgroep ledenwerving/ledenbehoud, technisch beraad en
de redactie van het clubblad.

Het spelen van de wedstrijd
De vereniging speelt met de jeugd zowel beach-,veld- als zaalhandbal.
De senioren spelen beach – en zaalhandbal.
Er is een mogelijkheid teams op de zaterdag te laten spelen en
zodoende de zondagsrust te respecteren.
In voorkomende situaties maken wij hiervan gebruik.

De teams
Het damesselectieteam speelt in de klasse 2 van de afdeling en ons
herenselectieteam speelt in de landelijke hoofdklasse
De vereniging is deels gericht op de prestatieve handbalsport, maar ook
de recreatieve sportbeoefening wordt niet uit het oog verloren. Er is
een damesveteranengroep die deelneemt aan de midweek-competitie.
Voorts is er een herenteam, bestaande uit 40+-ers (oud handballers),
dat uitkomt in de afdelings-competitie van het N.H.V.
De vereniging heeft een uitgebreide jeugdafdeling van
H-jeugd t/m A-jeugd voor zowel jongens als meisjes.
De ouders/verzorgers van de jeugdleden worden actief betrokken bij
de organisatie van de vereniging.
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Clubkleuren
De verenigingskleuren zijn:
Zwarte broek, Achilles shirt en witte sokken. Voor veel teams is
clubkleding aanwezig. Echter, eenheid van tenue staat hoog in het
vaandel.

Trainingen
Doel van de training: Blessurepreventie, goede teamgeest, het bereiken
van een hoger spelniveau, verkrijgen van een goede lichamelijke conditie
en het effectief besteden van verenigingsgeld.
Achilles heeft een uitstekend gekwalificeerde trainersstaf die garant
staat voor een goede trainingsopbouw van de jeugd tot en met de
senioren. Het doel daarvan is de jeugd een zodanige opleiding te geven
dat, indien zij prestatief handbal kunnen en willen spelen, zij
gemakkelijk ingepast kunnen worden in het systeem dat door de
selectieteams wordt gespeeld.
De trainingen en de thuiswedstrijden in de zaal worden hoofdzakelijk
afgewerkt in sporthal de Mheenpark en sporthal Matenpark.
De veldcompetitie met de bijbehorende trainingen wordt uiteraard
gespeeld op onze eigen accommodatie aan de Laan van Kerschoten.

Clubblad
2 keer per jaar zal er een bewaarbode komen. Alle andere zaken o.a.
wedstrijdschema, indeling van de zaaldienst, dienst van ouders, indeling
van het fluiten enz. zijn te vinden op de website van AHV Achilles:
www.ahavchilles.nl
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Public Relations & Sponsoring
Een van de bestuursleden is belast met P.R. en sponsoring. Actuele
informatie biedt AHV Achilles aan de Apeldoornse bevolking d.m.v.:
 Wedstrijdverslagen in de Stentor
 Wedstrijdaankondigingen en uitslagen op de Kabelkrant;
 Verzorgen van de Internet-pagina’s
 Algemeen nieuws en directe wedstrijdverslagen via Radio
Apeldoorn;
 Organisatie van evenementen i.s.m. de werkgroep ledenwerving.
Het bedrijfsleven van Apeldoorn en omgeving draagt de handbalsport
een warm hart toe. Circa 12 ondernemers maken deel uit van
de AHV Achilles Business Club. Mede door hun bijdragen kunnen de
AHV Achilles selectieteams op dit niveau (blijven) acteren.
Daarnaast kennen we shirtsponsoring. Diverse teams van AHV Achilles
worden door Apeldoornse bedrijven in de kleren gestoken.
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Leden en contributie
AHV Achilles onderscheidt haar leden in leeftijdscategorieën, waarbij
een gedifferentieerde contributie wordt geheven.
De leeftijdsgroepen met bijbehorende contributies zijn voor
2020-2021

Categorie

leeftijd

H-jeugd

2014 en
jonger
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2001 en
ouder

F-jeugd
E-jeugd
D-jeugd
C-jeugd
B-jeugd
A-jeugd
Senioren

Jaarcontributie
€

Kwartaalcontributie
€

70,00

17,50

120,00
120,00
202,00
240,00
257,00
268,00
335,00

30,00
40,00
50,50
60,00
64,25
67,00
83,75

192,00
30,00

48,00

Recreanten
NS-leden

De contributiebetaling wordt via automatische betaling per kwartaal of
per jaar geïnd.
De bonds –en afdelingscontributies worden samen met de
verenigingscontributie in rekening gebracht.
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te
gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juni .
ledenadministratie@ahvachilles.nl

6

Gedragsregels
U zult begrijpen dat in een vereniging waar 200 spelers actief handbal
spelen, regels gehanteerd moeten worden om de trainingen en de
deelname aan de competitie goed te laten verlopen.
Hierbij is het van belang te weten dat de leeftijdscategorieën van
H-jeugd tot en met de A-jeugd , senioren worden begeleid door de
handbalzaken .
Hieronder volgen een aantal regels die door Achilles worden
gehanteerd:
 Er wordt minimaal 1 keer per week getraind en van ieder
teamlid wordt verwacht dat hij/zij de training volgt;
 Bij verhindering voor de training moet je je afmelden bij de
trainer;
 Alle jeugdleden kunnen deel nemen aan de veld- en
zaalcompetitie. De senioren spelen alleen zaalhandbal.
De wedstrijden worden vermeldt op de site.
 Bij verhindering is men verplicht zich af te melden voor de
wedstrijd. Afmelden voor een wedstrijd bij de coach of
contactpersoon. Graag zo spoedig mogelijk zodat er eventueel
voor aanvulling gezorgd kan worden.
 De leden vanaf D-jeugd dienen zelf voor een trainingsbal te
zorgen.
 Na trainingen en wedstrijden gaan wij er van uit dat iedereen
doucht.
 Voor het rijden naar uitwedstrijden doen wij een beroep op
ouders/verzorgers om bij toerbeurt te rijden als u daar voor in
de gelegenheid bent. Heeft u geen auto dan lukt dit niet.
De coach stelt hier een schema voor op.
 Zaaldiensten : voor deze taak doen wij ook een beroep op u als
ouder/verzorgers. Tijdens de wedstrijd van uw zoon of dochter
helpen bij de wedstrijdtafel met de standen bijhouden.
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Velden opzetten en/of afbreken.
Bij A-jeugd en seniorenwedstrijden wordt de tafeldienst
gedaan door spelers/speelsters van deze teams. Per toerbeurt
C/B/A-jeugd en seniorleden worden ingezet voor het fluiten van
de jeugdwedstrijden. De teamverantwoordelijke krijgt van de
SCP door welke wedstrijden gefloten moeten worden.

Scheidsrechtersdiploma
De vereniging kent de verplichting voor de spelers/sters vanaf de
categorie A-jeugd, dat zij een scheidsrechtersdiploma moeten hebben
behaald voordat zij als seniorlid bij het NHV wordt ingeschreven. Zij
hebben gedurende 3 jaar de tijd dit diploma te behalen. Ook nieuwe
seniorenleden behoren binnen 3 jaar na inschrijving een
scheidsrechters-cursus te gaan volgen.
Indien daartoe een gegronde reden bestaat kan de senioren commissie
bepalen dat van deze verplichting mag worden afgeweken.
Het doel daarvan is tweeledig: Enerzijds: het optreden als
scheidsrechter is goed voor de karaktervorming van de jeugd (leiding
geven en ontwikkelen van incasserings-vermogen).
Anderzijds: De vereniging heeft een leveringsplicht van
scheidsrechters. Door te kunnen putten uit een zo groot mogelijk
contingent scheidsrechters hoeft per individu maar weinig inspanning
te worden geleverd om toch aan die verplichting te kunnen voldoen.
Handbal Masterz
Masterz betekent: uitstekende kennis van de spelregels. Via de
officiële NHV-site leren jeugdspelers (en alle andere handballers) op
een aantrekkelijke én effectieve manier de spelregels beter begrijpen.
En als spelers naar de A-jeugd gaan, hebben ze natuurlijk het
spelregelbewijs.
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Met hulp van deze site leren handballers, al van jongs af aan, ook de
regels beter accepteren en juist toe te passen tijdens de wedstrijd.
Dit leidt tot meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter.
Bovendien zorgt kennis van de spelregels voor nog meer spelplezier en
kunnen spelers voordeel halen in bepaalde spelsituaties.
Wat kun je vinden op HandbalMasterz?


De spelregels van handbal in begrijpelijke taal.



Uitleg over de vijftien belangrijkste spelsituaties.



Oefentoetsen maken zoveel als je wilt.



Veel herkenbare voorbeelden die de regels verduidelijken.



Voor clubbestuurders en trainers/coaches is er extra
informatie, tools en ander materiaal om hun leden net dat extra zetje
te geven op weg naar hun spelregelbewijs.
Iedere speler die naar de A-jeugdcategorie gaat dient in het bezit zijn
van het spelregelbewijs.
Deze verplichting is ook van toepassing voor iedereen die een
trainerscursus of scheidsrechterscursus wil volgen en/of coach is bij
een C-jeugdteam of hoger.
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TEN SLOTTE
Indien u nader wilt worden geïnformeerd omtrent de Apeldoornse
handbalvereniging AHV Achilles, schroom dan niet de telefoon te
pakken en een van onderstaande kaderleden te bellen:


Wedstrijdsecretariaat :Tineke Beke
Juul Paatsstraat 11, 7334 DD Apeldoorn
telefoon : 06-40478213
e-mail : wedstrijdzaken@ahvachilles.nl



Secretaris : Elja van de Berg
Email: ahvachilles@handbal.nl



Ledenadministratie : Nelly Wiegman
telefoon : 055-3660349
Kruizemuntstraat 763 , 7325 ME Apeldoorn
e-mail: ledenadministratie@ahvachilles.nl



Website : www.ahvachilles.nl



E-mail: info@ahvachilles.nl



Veldaccommodatie / Clubhuis
Handbalvereniging AHV Achilles
Laan van Kerschoten 12 (geen postadres)
Telefoon : 5222327

Aanmelden als lid via de site van Achilles. www.ahvachilles .nl en dan
naar lid worden.
Apeldoorn, augustus 2020
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