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Hallo Fiducianen, 
 
Hierbij de eerste Fiducia nieuwsbrief vanuit het bestuur. Vroeger (nog 
niet zo lang geleden) hadden we de PraatPaal die werd verspreid naar 
alle leden. Dit was eerst een papieren versie en later werd deze in digitale vorm verspreid. 
Echter de redactie van de PraatPaal is niet meer actief . Blijven over de website, facebook en 
mailtjes via sportlink als de communicatie middelen die momenteel worden gebruikt.  
 
Maar door het wegvallen van de PraatPaal is er wel een gat ontstaan in de communicatie binnen 
de vereniging van Fiducia. Vandaar dit initiatief vanuit het bestuur om met regelmaat deze 
nieuwsbrief rond te sturen. 
 
Een van de vaste onderwerpen, van de nieuwsbrief, zijn de onderwerpen die tijdens de 
bestuursvergadering zijn besproken en die we graag willen delen met de leden.  Dit om de leden 
op de hoogte te houden van de ontwikkelen binnen Fiducia. Zo spelen momenteel de volgende 
zaken: 

• We willen een nieuw kassa systeem gaan gebruiken in de kantine die dan ook de 
mogelijkheid biedt om PIN betalingen te doen; 

• Er zullen gesprekken worden gevoerd om de website van Fiducia opnieuw te ontwerpen; 
• Afsluiten van nieuwe sponsor contracten omdat diverse contracten komend seizoen 

aflopen; 
• Invoeren van beleid Verklaring Omtrent Gedrag betreffende vrijwilligers, trainers en 

coaches; 
• Er is een nieuwe koffiemachine maar om deze te gebruiken moet er in de kantine nog 

wel eerst wat worden aangepast; 
• Goed/ professioneel systeem regelen om de sponsorborden te kunnen bevestigen; 
• Consumptie bonnen voor de trainers organiseren voor komend seizoen; 
• Bezetting bestuur (zo staat de vacature van Penningmeester en Secretaris nog steeds 

open); 
• Afspraken maken met Go Sport over de wedstrijdshirts en de verkopen; 
• Wel of geen dug-outs plaatsen nu het sportpark nog niet is afgesloten. (hangjeugd); 
• Status rond de nieuwbouw. De aanbesteding voor de bouw is inmiddels gestart en deze 

heeft de gemeente Utrecht nu in beraad; 
• FARO (FAncy fair/ ROmmelmarkt) zal dit seizoen in juni niet doorgaan. Maar wat is het 

alternatief en hoe kunnen we wel extra inkomsten genereren; 
• Dreiging van minpunten door te weinig gefloten wedstrijden; 

FIDUCIA nieuwsbrief   

Deze nieuwsbrief is voor alle Fiducia 
leden en zal vanuit het bestuur 
regelmatig worden verstuurd om de 
leden en ouders van jeugdleden op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen 
binnen de korfbalvereniging Fiducia. 



 

 

• Enquête opzetten; 
• Voorbereiding begroting seizoen 2015/1016 en Algemene Leden Vergadering. 

 
Naast de punten die binnen het bestuur zijn besproken, zal ook een actueel onderwerp onder 
de aandacht worden gebracht.  

Deze Nieuwsbrief 
Met deze nieuwsbrief willen we dus alle leden en ouders van jeugdleden bereiken om informatie 
te delen. Aan de andere kant willen we een opening creëren om in contact te komen met één 
van de bestuursleden om onderwerpen te bespreken en verder uit te werken. Want samen 
dingen oppakken gaat makkelijker dan alles door enkele personen te laten doen. We hebben 
tenslotte te maken met allemaal vrijwilligers die naast hun werk, gezin en of andere bezigheden 
soms slechts beperkte tijd beschikbaar kunnen maken. Maar laten we elkaar dan helpen om er 
voor te zorgen dat Fiducia onderling verbonden, gezellig financieel gezond blijft en dat er op alle 
niveaus gekorfbald kan worden.  
In ons beeld is open communicatie een belangrijk onderdeel is om tot samenwerking en goede 
verstandhouding te komen.  Dus maak zaken bespreekbaar en laat ons weten waar we een 
verbeterslag kunnen doorvoeren en kijk ook naar waar jij je nuttig kan maken voor Fiducia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  

Het huidige bestuur bestaat uit:  
Wessel Stob 
Annemarie Taheij 
Niels Staffeleu 
Willem Peter Teune 

Zie ook http://www.fiducia.nu/Bestuur 


