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1. INTRODUCTIE
Welkom bij voetbalvereniging Capelsche Kralingscheveer Combinatie (CKC). Dit
informatieboekje is bedoeld om je als ouder/verzorger/speler kennis te laten maken met
onze vereniging en je nuttige informatie te verschaffen. Ook op onze website (www.vvckc.nl)
kan je veel informatie vinden. Uiteraard gaat er niets boven persoonlijk contact en we
nodigen je daarom dan ook van harte uit om vooral contact op te nemen met je coördinator,
leider en/of trainer. Hij/zij kan je verder op weg helpen en je vragen beantwoorden.
Namens het bestuur van CKC wensen we jou / je kind veel spelplezier en we hopen je
binnenkort persoonlijk te ontmoeten op ons complex.

2. GESCHIEDENIS VV CKC
Voetbalvereniging CKC is opgericht op 4 mei 1928. Er bestond in de omtrek geen
voetbalclub. Voor deze tijd bestond wel de voetbalclub “Kralingsche Veer” die ongeveer zes
jaar heeft bestaan en in 1920 werd ontbonden. Kort daarop werd de v.v. Victoria
opgericht maar ook deze club was geen lang leven beschoren. Op 4 mei 1928 was de
geboorte van CKC een feit. De club is uitgegroeid tot een bloeiende vereniging van 500
leden, waarvan ruim 400 spelende leden. Van kabouters tot veteranen en alles wat er
tussenin zit, komt bij CKC tot spelen. Met maar twee velden, is dit een flink gepuzzel. Maar
dat is één van de charmes van onze knusse vereniging.
In het voorjaar van 2016 is besloten om de overstap te maken met het 1e elftal van de
zondag- naar de zaterdagcompetitie. De doorstroming van jeugdspelers naar prestatief
voetbal bij de senioren dreigde verstoord te worden, omdat er bij de oudere jeugd steeds
minder belangstelling was om op zondag te spelen. Hiermee kon de toekomst van prestatief
voetbal voor de vereniging beter gegarandeerd worden. Sinds het seizoen 2017-2018 speelt
het 1e elftal in de 4e klasse zaterdag en sinds 2019 is ook het 2e selectie elftal op zaterdag
actief. Er wordt met man en macht geprobeerd om promotie naar de 3e klasse af te
dwingen, maar tot op heden is dat nog niet gelukt.
CKC heeft altijd een grote jeugdafdeling gehad; deze groeide gestaag mee met de
ontwikkeling van de Capelse wijk ’s-Gravenland. De doorstroming van eigen jeugd naar de
selectie is nog steeds één van de prioriteiten van de club. Op basis van een gedegen
voetbaltechnisch beleidsplan en onder de bezielende leiding van gediplomeerde trainers en
vele vrijwilligers wordt er wekelijks met veel plezier en enthousiasme getraind en aan
competities deelgenomen.
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In 2018 werd met een groot feest het 90-jarig bestaan van de vereniging gevierd en er wordt
nu al uitgekeken naar de viering van het 100-jarig bestaan in 2028.

3. MISSIE, VISIE & DOESTELLINGEN
MISSIE
CKC is de vereniging die, door middel van de voetbalsport, invulling geeft aan haar sociale
verantwoordelijkheid in de leefgemeenschap.
VISIE
CKC is de gezonde voetbalvereniging van Fascinatio, ‘s-Gravenland, Capelle-West
en Kralingseveer. CKC zorgt voor een omgeving waar alle leden en betrokkenen zich prettig,
thuis en gerespecteerd voelen. CKC biedt de leden de mogelijkheid om zowel op competitief
als recreatief niveau te voetballen. Leden van CKC voelen zich betrokken bij de vereniging en
zijn bereid zich voor de vereniging in te zetten.
DOELSTELLINGEN
De lange termijn doelstellingen van CKC zijn:
• CKC is de meest aantrekkelijke voetbalclub in onze leefgemeenschap, voor voetballers
actief en niet actief, voor alle leeftijden, voor ouders/verzorgers van voetballers en
voor sponsors
• CKC Zaterdag 1 ontwikkelt zich tot een stabiele 2e - klasser, onder twee voorwaarden:
1.
Spelers worden niet betaald
2.
80% van de spelers in CKC Zaterdag 1 komen uit de eigen jeugdopleiding
• Alle vrijwilligers rollen en functies zijn steeds – en zonder moeite bezet
• De jeugdopleiding van CKC behoort tot de beste in de regio
• CKC beschikt over een gezellige, duurzame en kwalitatief
hoogwaardige accommodatie
• CKC wordt erkend als club die Waarden & Normen hoog in het vaandel heeft staan
• CKC staat bekend als de club die zowel voetbal als niet-voetbal gerelateerde
activiteiten aanbiedt voor haar leden
• CKC biedt een gezonde en veilige omgeving aan al haar leden en bezoekers ongeacht
ras, etnische afkomst en geaardheid
• De vereniging CKC zet zich actief in om goede doelen te ondersteunen
Voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar wordt er door het Dagelijks Bestuur en de
Commissies een jaarplan opgesteld. Het jaarplan draagt bij aan het realiseren van de missie,
visie en lange termijn doelstellingen van de vereniging.
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4. Bestuur
Het bestuur schept het financieel en organisatorisch kader voor de vereniging en houdt dit in
stand om voetbal bij CKC mogelijk te maken en vorm en inhoud te geven. Het bestuur laat
zich ondersteunen en adviseren door commissies. Het bestuur heeft oog voor en zet zich in
voor de vrijwilligers, zodat ook zij plezier beleven aan hun inzet voor de vereniging. Het
bestuur streeft ernaar de leden te betrekken bij verenigingstaken, waarbij ze hun eigen
verantwoordelijkheid hebben en kennen. Het bestuur zorgt dat er, naast het voetbal,
periodiek activiteiten zijn om de binding tussen de (jeugd) leden en de uitstraling naar de
gemeenschap te verbeteren. Een kwalitatief goede en veilige accommodatie is noodzakelijk
voor verantwoorde sportbeoefening; de vereniging zorgt, in samenwerking met de
gemeente, voor een kwalitatief hoogwaardige accommodatie.
De vereniging wordt geleid door het Dagelijks Bestuur (DB) wat bestaat uit de volgende
personen:
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Johan van der Stel
Jeroen van Beek
Rizal Ibrahim
Elly Noorlander

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit het DB en de voorzitters van de commissies. CKC kent
de volgende commissies/voorzitters:
Technische Commissie Jeugd & Senioren
Wedstrijdsecretariaat
Materialen, beheer en onderhoud
Vrijwilligerscommissie
Waarden & Normen
Kantinebeheer
PR & Communicatie
Activiteitencommissie
Sponsorcommissie

Wim Nales
Remco van der Hul
John Broekhuizen
Chris van der Sluis
John van den Berge
George Stam (a.i.)
Vacature
Diana Mostert
Sebastiaan Kooijman

Op onze website (www.vvckc.nl) vind je de contactgegevens van het DB en de commissie
voorzitters.
In de kantine hangt een bord met daarop een foto van elk bestuurslid en zijn/haar rol.
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5. Nuttige informatie voor leden en ouders/verzorgers
5.1 Algemene informatie
Adres: Sportpark ’t Veer, Giraffestraat 71, 3064 LE Rotterdam
Telefoon: 010-4507171
Website: www.vvckc.nl
Openingstijden complex/kantine*:
Maandag t/m vrijdag 18.00 – 23.00
Zaterdag: 07.30 – 24.00
Zondag: 09.00 – 19.00
* afhankelijk van het trainings-/wedstrijdschema
5.2 Waarden & Normen
Een van de uitgangspunten van v.v. CKC is het creëren van een sportieve en veilige
omgeving waarbinnen op een verantwoorde en plezierige wijze de voetbalsport, zowel op
recreatief als prestatief niveau, in teamverband kan worden beoefend. Om dit uitgangspunt
te kunnen bewerkstelligen is er o.a. een Waarden & Normen beleid beschreven. Het W&N
beleid is in het leven geroepen om een preventief en correctief beleid te voeren voor, tijdens
en na het sporten.
Het bestuur wil bereiken dat al onze leden en bezoekers zich correct gedragen in
overeenstemming met de geldende wetgeving, de KNVB-reglementen en de Waarden &
Normen die binnen onze vereniging worden gehanteerd. Het gedrag van spelers,
begeleiders, ouders en toeschouwers op en rond de velden moet bijdragen aan een
respectvolle bejegening van medespelers, trainers, tegenstanders, scheidsrechters en
supporters. Om dit te ondersteunen zijn huis- en gedragsregels opgesteld voor ons sportpark
’t Veer. Deze vind je terug op verschillende plekken op ons complex.
Meer informatie over ons Waarden & Normen beleid vind je terug op de website. Heb je een
vraag of wil je iets kwijt over waarden & normen, stuur dan een mail naar
waardenennormen@vvckc.nl
5.3 Introductiebijeenkomst
Voor de start van het nieuwe seizoen worden er verschillende introductiebijeenkomsten
georganiseerd voor ouders, spelers, trainers, leiders en scheidsrechters. Doel van de
bijeenkomsten is om informatie te delen over de vereniging, de trainingen, de wedstrijden
en de activiteiten. De informatie helpt je om je weg te vinden binnen de vereniging, kennis
te maken met je clubgenoten en/of andere ouders/verzorgers, de gang van zaken rondom
trainingen/wedstrijden te bespreken (tijden, vervoer, huisregels, …). Natuurlijk is er ook
gelegenheid om je vragen te stellen en je aan te melden voor een vrijwilligersrol.
Je zal via een mail worden uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst en we rekenen
natuurlijk op je aanwezigheid.
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5.4 Vrijwilligersbeleid
Onze vereniging kan niet bestaan en functioneren zonder vrijwilligers. Zonder trainers,
leiders en scheidsrechters kan er niet gevoetbald worden, zonder barpersoneel kan de
kantine niet open voor een drankje & hapje en zonder actieve leden kunnen veel gezellige
activiteiten niet georganiseerd worden. Kortom, samen zorgen we ervoor dat de vereniging
kan functioneren voor en door leden.
Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst alle activiteiten kunnen blijven uitvoeren
is er een vrijwilligersbeleid opgesteld. Het vrijwilligersbeleid beoogt het waarborgen van een
structurele en optimale bezetting van de verschillende functies binnen onze vereniging.
Het vrijwilligersbeleidsplan maakt onderscheid in twee categorieën vrijwilligers:
- De vrijwilliger, die zich vrijwillig opgeeft voor een bepaalde functie of taak;
- De vrijwilliger, die op basis van het vrijwilligersbeleidsplan verplicht is om een taak uit te
voeren.
CKC maakt onderscheid tussen functies en taken:
- Een functie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting geldt
en geen urenverplichting. Voorbeelden zijn bestuurlijke en coördinerende functies,
scheidsrechter, trainer, etc.
- Een taak is een rol die roulerend door verschillende leden wordt ingevuld. Voorbeelden zijn
commissiekamer, bardienst, toernooicommissie, schoonmaak, werkploeg, etc.
Onder het motto “Vele handen maken licht èn leuk werk!” is besloten dat elk actief lid en/of
ouder/verzorger van een jeugdlid jaarlijks een vrijwilligerstaak/-functie moet uitvoeren.
Alleen zo kunnen we de vereniging laten functioneren.
Wil of kan je geen vrijwilligersactiviteit uitvoeren, dan koop je dit af door een verplichte
betaling van € 50,00. Uiteraard hopen we natuurlijk dat je het zover niet laat komen en dat
je je, net als veel andere leden, met veel enthousiasme voor een vrijwilligersfunctie of -taak
zal opgeven. Dit kan via de vrijwilligerscoördinator van je team.
Het vrijwilligersbeleid en antwoorden op je belangrijkste vragen vind je op onze website, ook
kan je een mail sturen naar vrijwilligers@vvckc.nl.
5.5 Vertrouwenspersoon
VV CKC wil een voetbalvereniging zijn waar iedereen met plezier voetbalt en zich veilig voelt.
Gezamenlijk doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en
ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen om zo te zorgen voor een veilig en
prettig sportklimaat.
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en
gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen
v.v. CKC willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen v.v.
CKC een vertrouwenspersoon is aangesteld. Zij wil fungeren als een centraal aanspreekpunt
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om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan
respectvol en veilig is.
De vertrouwenspersoon is te bereiken via vertrouwenspersoon@vvckc.nl

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan
je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden,
vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig)
een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat
herhaling zo voorkomen wordt.
WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSPERSOON VAN VV CKC?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:
o pesten en gepest worden
o machtsmisbruik en verbale agressie
o het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij
hoort
o grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste
intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een
teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
o een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe
omgeving hier mee te maken heeft
o de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
o twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld
wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
o iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
o het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
o of je vraag bij de vertrouwenspersoon van v.v. CKC op de juiste plaats is.
Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt
met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en
nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€
0,10 per minuut).
Voor meer informatie over de vertrouwenspersoon kan je terecht op onze website.
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6. Vraag & Antwoord
Onderstaand hebben wij de meest voorkomende vragen opgesomd en beantwoord. Mocht
je vraag er niet bij staan, zoek dan contact met je coördinator of stel hem via onze website.
Ø Wanneer begint/eindigt het seizoen?
Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni
Ø Wanneer wordt er getraind?
Het trainingsschema voor het lopende seizoen staat op onze website, maar je coördinator
kan je ook altijd verder helpen
Ø Wanneer begint/eindigt het lidmaatschap?
Het lidmaatschap begint op 1 juli en eindigt op 30 juni, mits je uiterlijk 21 juni je
lidmaatschap schriftelijk hebt opgezegd via de ledenadministratie
Ø Moet ik zelf een tenue aanschaffen?
Nee, ieder spelend lid krijgt een tenue (trainingspak, shirt en broekje) en voetbaltas in
bruikleen. Je koopt alleen zelf je sportkousen en dat kan via de kledingcommissie of bij de
bar
Ø Wanneer kan ik de sportkousen kopen?
De kledingcommissie is op het complex aanwezig op dinsdag en donderdag van 18.00 –
20.00. Buiten deze tijden kan je altijd een mail sturen naar kleding_administratie@vvckc.nl
Ø Mijn tenue is te klein (geworden) / kapot; hoe krijg ik een andere tenue?
Op onze site kan je een formulier invullen voor de kledingcommissie en zij zullen dan contact
met je opnemen
Ø Ik wil me graag aanmelden als vrijwilliger; hoe doe ik dat?
Leuk! Je kan aan de vrijwilligerscoördinator van je team laten weten wat je graag wil gaan
doen; hij zal dan een formulier invullen en opsturen naar de vrijwilligerscommissie en zij
zullen contact met je opnemen. Je kan ook een mail sturen naar vrijwilligers@vvckc.nl
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