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Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de PDF Versie online!  

Paasbrodenactie 

Op zaterdag 13 april op onze laatste thuisspeeldag werd MC1 door de activiteiten 
commissie getrakteerd op 2 heerlijke slagroomschnittes van bakker Meijer. 
Dit omdat MC1 de meeste broden en chocolade-eitjes hebben verkocht tijdens de 
paasbrodenactie van Krathos. Als 2e is het team Mini niveau 5/2 geëindigd. 
De opbrengst van deze actie €929,-  

De AC en het bestuur willen alle leden van Krathos bedanken voor hun inzet. 

 

 

 

Website 

Momenteel zijn we druk bezig om de nieuwe website te realiseren. Het heeft “even” 

geduurd, maar de website gaat er prachtig uitzien. Alleen we missen nog wat leuke 

foto’s. Dus heb je mooie, duidelijke foto’s, mail ze naar freddyhuize-

ling@hotmail.com. Het nieuwe seizoen zullen we allemaal nieuwe teamfoto’s ma-

ken om de site helemaal af te maken. 

 

http://www.dbsoundsystems.nl/
http://www.mixx.nl/
http://www.fysio-noord.nl/
http://www.martiniplaza.nl/
http://silshaircrew.business.site/
http://www.krathos.nl/
http://krathos.nl/nieuwsbrief.php
mailto:freddyhuizeling@hotmail.com
mailto:freddyhuizeling@hotmail.com


 

Rabobank Clubkas Campagne 

Dit jaar hebben we voor het eerst meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campag-

ne. We hebben 67 stemmen gekregen en dit heeft een bedrag opgeleverd van 

maar liefst €485,- Volgend jaar gaan we hier weer zeker aan mee doen! Voor dege-

ne die nog niet lid zijn van de Rabobank meld je alsnog aan zodat je volgend jaar 

ook kan mee stemmen. 

 

 

 

Op zoek naar een nieuwe TC 

De Technische Commissie van Krathos bestaat momenteel uit spelers uit elk team die na een op-

roep van het bestuur bereid waren in de TC zitting te nemen. Ze hebben zich naar beste vermogen 

ingezet voor de samenstelling van de teams in het komende seizoen en het zoeken van trainers 

voor deze teams. Daarvoor zijn wij de TC-leden bijzonder erkentelijk.  

Toch menen wij dat de huidige opzet van de TC niet ideaal is. Het ontbreekt de meeste huidige TC-

leden aan tijd om bijvoorbeeld trainingen en wedstrijden van de verschillende teams te bekijken en 

intensief contact met trainers te onderhouden. Ook kost het moeite om de TC in haar volledigheid 

bijeen te krijgen voor vergaderingen.  

http://www.ronhaans.nl/
http://www.eetcafe-istanbul.nl/foodticket/
http://www.janetshaarstyle.nl/
http://www.monuta.nl/
https://www.nemdes.nl/
http://www.nijeboer-sport.nl/


Daarom willen we proberen voor het komende seizoen een Technische Commissie te formeren die uit 

een kleiner aantal mensen bestaat, waardoor de lijntjes wat korter zijn en het gemakkelijker wordt de 

TC bij elkaar te krijgen voor overleg. De taken van de afzonderlijke TC-leden zullen hierdoor ook wat 

intensiever worden. Van ieder TC-lid wordt verwacht dat hij of zij alle seniorleden bij naam kent of ze 

leert kennen, het spelniveau en de ontwikkelingen van iedere speler of speelster volgt en bij voorkeur 

een netwerk heeft in de noordelijke volleybalwereld, in verband met het aantrekken van nieuwe leden 

en/of trainers. We hopen dat de TC daardoor (nog) beter beslagen ten ijs komt en meer slagkracht 

krijgt.  

Het is een ieder vrij zijn of haar belangstelling te tonen voor een lidmaatschap van de TC, niet in de 

laatste plaats ook de huidige TC-leden.  

De taken van de TC behelzen onder meer: 

 Het bekijken van de wedstrijden van de competitieteams  

 Evaluatiegesprekken (interviews) afnemen bij de trainers en coaches van de teams.  

 Het indelen van spelers in een team en het vaststellen van de definitieve teamindeling.  

 Leden informeren over de definitieve teamindeling. 

 Zaken die tijdens het seizoen besproken worden in het team, die van belang zijn voor de teaminde-

ling en dergelijke, worden door de TC-leden ter sprake gebracht in de vergaderingen van de TC.  

 Contact onderhouden met trainers en coaches over de voortgang en eventuele knelpunten 

 Aan het einde van het seizoen voert de TC een gesprek met de trainers over de vraag of ze volgend 

jaar ook nog training willen geven en zo ja, aan welk team. De TC inventariseert het aantal trainers 

voor het volgende seizoen en start in het geval van een tekort een zoekactie.  

 De toebedeling van trainers en coaches aan de teams  

 Het sturen van de uiteindelijke teamindeling naar het bestuur 

 

TEAMINDELINGEN 2019/2020 

http://www.evelynnovacek.nl/
https://www.meubelbeslagonline.nl/
https://www.mitra.nl/
http://www.moedt.nl/
http://www.powerfield.nl/


 

http://kranenburgkozijnen.nl/
http://www.vankasteel.nl/
http://www.venotarissen.nl/
https://www.makelaardijpieterkooi.nl/

