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Hallo Fiducianen,

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.

Het nieuwe seizoen is net gestart en om goed aan de start te
verschijnen, zijn de nodige oefenwedstrijden en trainingen afgewerkt.
Iedereen weet weer wat korfballen is en dat dit toch de nodige zweetdruppels kost. Je zag toch
wel een aantal denken: 'had ik in de vakantie nu toch maar een paar keer hard gelopen….'
Hopen dat het een goed begin wordt, want volgens het spreekwoord zijn we dan al op de helft.
Bij deze iedereen alvast veel succes toegewenst.
Voor het bestuur betekent het begin van het seizoen het opmaken van de balans. Ook letterlijk
want het geld wordt geteld, het resultaat bepaald en de begroting opgesteld. Tijdens de
algemene ledenvergadering komen deze stukken uiteraard aan de orde maar alles overziend
willen wij als bestuur alvast een signaal afgeven.

Als de ontwikkeling van de financiën wordt bekeken, dan moeten we helaas constateren dat de
inkomsten teruglopen. De FARO is niet doorgegaan, en de sponsorinkomsten lopen terug.
Daarbij moeten we ook rekening houden met het feit dat met de komst van de nieuwe kantine
ook de inkomsten van de winteromzet uit de begroting van Fiducia wordt gehaald ten behoeve
van de exploitatie van de nieuwe kantine.
Aan de kostenkant zijn we uiteraard zuinig en hebben we de kosten in de hand. Aan de andere
kant kun je je ook afvragen of we voldoende investeren. Bijvoorbeeld investeren in opleidingen.
De financiële positie moet gezond blijven: binnenkort gaan we tenslotte een flinke verplichting
voor de komende jaren aan. Dus linksom of rechtsom: een toekomstig verslechterende financiële
positie moet gecompenseerd worden. De meest eenvoudige wijze zou zijn om de contributie te
verhogen. Dit zal echter een behoorlijke stijging zijn van, naar schatting, 30-40%. Een andere
oplossing is het vinden van nieuwe inkomsten. Sponsoren zijn hierbij de meest voor de hand
liggend. Maar hier moeten we dan wel de schouders onder zetten. Er is weliswaar al een
sponsorcommissie maar deze kan nog wel versterking gebruiken. Ook vanuit het bestuur zullen
wij actief de sponsorcommissie ondersteunen. Er zijn uiteraard ook andere mogelijkheden. Zo is
vorig seizoen een actie voor de vriendenloterij gedaan. Dit levert maandelijks inkomsten op en
het is eenvoudig om je aan te melden voor een lot. Als je dan Fiducia kiest als goed doel, dan
steun je iedere maand de vereniging. Je kunt ook familie of vrienden vragen of ze op deze
manier Fiducia willen steunen en gelijktijdig kans te maken op mooie prijzen. Als iemand al een
lot heeft, vraag dan of deze persoon het goede doel wil omgezet zodat Fiducia wordt gesteund.
Het structureel verhogen van het aantal sponsoren en anderen nieuwe bronnen van inkomsten,
zal een flinke verlichting geven op de begrotingen van de komende jaren. Financiële ruimte die
we als vereniging nodig hebben om de kunnen blijven bestaan maar ook om te kunnen groeien.

Een groei die nodig is om voldoende breedte te krijgen binnen de verschillende
leeftijdscategorieën zodat ook onze sportieve doelstellingen worden gerealiseerd. Als we dat
bereiken, krijgen we automatisch een aantrekkende werking voor nieuwe leden en is de cirkel
weer rond.
Let wel: dit is zeker geen klaagzang maar als we de leuke, gezellige en fanatieke vereniging
willen blijven, dan zal nu de knop omgezet moeten worden en moeten de handen uit de mouwen
worden gestoken.
En dan kom ik uiteraard op het onderwerp van de vrijwilligers. De meeste commissies zijn aardig
goed bezet, inclusief de ledenwervingscommissie waar we erg blij mee zijn. Aanvulling en/ of
vernieuwing kan natuurlijk nooit kwaad. Binnen het bestuur hebben we echter wel een tekort aan
leden. We zoeken een penningmeester, een secretaris en nog een algemeen lid. Een gezonde
vereniging heeft ook een goede bezetting van het bestuur nodig. Dit is momenteel wel erg krap.
En dat is niet goed voor de vereniging. Een bestuursfunctie lijkt misschien ingewikkeld maar dat
is het zeker niet. Dus het niet hebben van bestuurlijke ervaring of hoge opleiding, is dus geen
reden om je niet aan te melden. Laat dus weten als je interesse hebt dan vertel ik graag meer
over het bestuur.
Ben je het eens of juist niet, of wil je meedenken en meedoen, kom dan naar de Algemene
Ledenvergadering op 7 september. Deze is toegankelijk voor de leden vanaf 16 jaar maar ook
voor de ouders van de leden. Kom dus ook en praat mee over de toekomst van Fiducia.
Ben je niet in de gelegenheid om te komen en wil je wel iets kwijt; mail dan naar
bestuur@fiducia.nu of vertel het ons. We zijn regelmatig op of rond het veld/ zaal of kantine te
vinden.
Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn onder andere de volgende zaken besproken:
• Helaas is door onvoldoende vrijwilliger dit jaar geen Faro georganiseerd. Er moet een
nieuwe opzet komen. Niels is hierover in gesprek geweest met Marleen en Maartje. Zij
gaan dit oppakken, Niels zal hen hieronder ondersteunen/adviseren. Er is gesproken
over een combinatie van promotie van korfbal en ledenwerving.
• Bobby Boonen zal als contactpersoon optreden voor de sponsorcommissie. Het is
belangrijk voor toekomstige inkomsten dat deze commissie goed bezet gaat worden.
• De begroting en jaarrekening zijn gemaakt en kunnen worden gepresenteerd op de
Algemene Leden Vergadering op maandag 7 september.
• Het bestuur is nog steeds op zoek naar een secretaris en penningmeester. Hierbij een
herhaalde oproep voor deze functies! Lijkt het je leuk om iets voor de vereniging te
betekenen en spreekt een van deze functies je aan, schroom niet en neem contact op
met het bestuur.
Het huidige bestuur bestaat uit:
Wessel Stob
Annemarie Taheij
Niels Staffeleu
Willem Peter Teune
Zie ook http://www.fiducia.nu/Bestuur

