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EINDELIJK! Een aantal maanden nadat op de 
Algemene Ledenvergadering in september is besloten 
dat er een nieuwsbrief moest komen, is het moment 
daar. De eerste nieuwsbrief van Fiducia. Waarschijnlijk 
zat een groot deel van jullie met smart te wachten op 
de nieuwsbrief. Nou, hier is hij dan en ik kan u vertellen; 
het was het wachten waard hoor. Maandenlange 
voorbereidingen hebben er voor gezorgd dat deze 
eerste editie van Fiducia’s Newsflash een topper is 
geworden. De nieuwsbrief is natuurlijk in het leven 
geroepen om ieder lid van Fiducia op de hoogte te 
stellen van wat er op het moment allemaal speelt 
binnen de club. Van technische zaken uit het bestuur 
tot onze sponsoren, je kunt het allemaal lezen in deze 
nieuwsbrief. Aangezien het de eerste nieuwsbrief is, 
zou ik graag willen horen wat je er van vond! Heb je dus 
tips voor me of inspiratie gekregen na het lezen van 
Fiducia’s Newsflash? Stuur een mail naar nieuws@
fiducia.nu of je kunt me natuurlijk ook gewoon even 
aanschieten op een maandag, woensdag of zaterdag. 

Een nieuwsbrief, iets nieuws, naast al het andere nieuwe dat er de afgelopen tijd offline en online bij 
is gekomen. Iets nieuws is altijd spannend, maar vooral ook heel leuk. Neem bijvoorbeeld de nieuwe 
kantine of de nieuwe hoofdtrainer. Misschien in het begin nog een beetje onwennig, maar wat na verloop 
van tijd vertrouwd aanvoelt. Deze nieuwigheden zijn een begin van een nieuw tijdperk. Een nieuw 
tijdperk waarin we het oude vooral niet vergeten. Dat heeft ons gebracht tot waar we nu zijn. Vanaf dit 
punt gaan we een mooie toekomst tegemoet. Een toekomst waarin Fiducia het korfballend goed gaat 
doen, waarin we veel publiciteit krijgen door onze hoofdtrainer Marc Verhoeven met zijn “Fiducia Live” 
en waarin we als vereniging hard gaan groeien door onze mooie, nieuwe kantine. Een toekomst waar 
we niet alleen van kunnen dromen, maar die misschien ook echt werkelijkheid wordt. 

Zo’n eerste editie van de nieuwsbrief vraagt natuurlijk om een kleine voorstel ronde van mijn kant. 
Voor degene die mij nog niet kennen; mijn naam is Annelies Stob. Stob, die naam heb je vast wel eens 
voorbij horen komen. Ik ben namelijk de dochter van de voorzitter, de zus van een speler uit de A1 
en van een speler uit de B1. Ook is onze moeder altijd te vinden bij Fiducia. Wij zijn dus zoals ze dat 
noemen een echte korfbalfamilie. Zelf speel ik in de selectie van Fiducia, in het tweede team. Ook train 
en coach ik de D1 samen met Jesper. Ik zit in de kampcommissie en nu doe ik dus ook de nieuwsbrief 
van Fiducia. Allemaal leuke dingen die ik met veel plezier doe voor de club! Naast deze bezigheden 
voor de vereniging, studeer ik in Amsterdam. Ik doe daar de opleiding Allround Styling aan Academie 
Artemis. Een creatief ei, dat ben ik dus wel. Sommigen van jullie hebben dat misschien wel gemerkt, ik 
heb namelijk een kledingstijl die een tikkeltje anders is dan anders. Misschien moet je er aan wennen, 
maar wat ik vooral heel leuk vind, is dat iedereen lekker zichzelf is en kan zijn bij Fiducia. Om een 
eind te breien aan het voorstellen: ik ben 21 jaar oud, woon (nog voor heel even) in De Meern, mijn 
lievelingskleur is lila en je kunt mij altijd wakker maken voor lekker eten. Oké genoeg over mij, het is tijd 
voor het nieuws van Fiducia. 

Veel leesplezier!

Liefs, Annelies
Editor in chief, art director, creative director, etc, etc, all-in-one.
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die ons als vereniging ook nog een mooi bedrag 
oplevert dat we goed kunnen gebruiken voor de 
nieuwe kantine. Sits de Maa, Arie van Leeuwen 
en Dick Velthuis: hartelijk dank voor de jarenlange 
inzet voor de stichting en daarmee voor de 
vereniging! 

Om de nieuwsbrief niet te lang te laten worden, 
zal ik voor nu maar stoppen. De nieuwsbrief zal 
met regelmaat verschijnen dus nog mogelijkheden 
genoeg om meer over Fiducia te schrijven.

Namens het bestuur,

Wessel Stob
Voorzitter van KV Fiducia

Het is alweer een tijdje geleden dat er een 
nieuwsbrief is uitgegeven. Goed dat dit nu weer 
gebeurt. Het geeft iedereen de kans om te 
vertellen wat ze vinden of hebben meegemaakt 
bij Fiducia of welke activiteiten er zijn gepland. 
De nieuwsbrief moet gezien worden naast of in 
aanvulling op de website, facebook en twitter. Op 
de hoogte blijven van het ‘wel en wee’ binnen de 
vereniging wordt zo weer een stukje eenvoudiger.

Ondertussen is er veel gebeurd. De nieuwe kantine 
is in gebruik genomen en met een geslaagd 
feest geopend. Onze oude vertrouwde kantine 
is ondertussen ook al afgebroken en momenteel 
worden de toegangswegen en de parkeerplaatsen 
aangepakt. De kantine draait op volle toeren, 
geholpen door de kookkunsten van André. Ook 
maakt de badminton gebruik van de kantine evenals 
de voetballers op de vrijdagavond. De kantine 
biedt ons een mooie ruimte maar kan nog wel een 
beetje mooier en gezelliger worden gemaakt. We 
hebben de nodige fondsen beschikbaar dus nu 
alleen nog de goede ideeën verzamelen. Ik heb 
er al een heel aantal mogen horen maar we gaan 
niet zomaar aan de slag. Het lijkt ons goed om ook 
de leden hierbij te betrekken. Richard van Dijk zal 
zorgen voor de benodigde communicatie over de 
verschillende onderwerpen en de manier waarop 
deze uitgewerkt gaan worden. Voor iedereen is er 
de mogelijkheid om zijn of haar inbreng te geven. 
Maak daar dan ook gebruik van: we zitten namelijk 
nog wel even in de kantine.

We zijn alweer in de zaal aan het trainen en 
wedstrijden aan het spelen en dat is maar goed 
ook want het weer is ronduit slecht te noemen 
de afgelopen weken. Marc Verhoeven is als 
hoofdcoach gestart met een aantal nieuwe 
spelers. Wellicht nog even wennen in de nieuwe 
samenstelling want er wordt met wisselend succes 
gespeeld, maar de wedstrijden worden altijd 
met een positieve insteek afgewerkt. Ook zorgt 
Marc enthousiast voor de aankleding rondom het 
veld en in de zaal en verzorgt hij de filmpjes op 
facebook. Hopelijk wordt de sportieve lijn verder 
naar boven gevonden.

De exploitatie stichting van onze oude kantine 
(FEEKS) wordt momenteel opgeheven. Sits de 
Maa is met haar laatste financiële overzicht van 
de FEEKS bezig. De laatste van een lange reeks 
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Beste Fiducianen,

Het is weer de tijd van het jaar, oftewel het sportpaviljoen is bijna klaar. 
Er moet nog wel wat gebeuren, om de kantine en het veld op te fleuren. 
Een lijstje met wensen hebben we gekregen, dus dit houden wij niet langer voor jullie verzwegen. 
Ideeën genoeg wie kan ons helpen, of je nu bij de 
recreanten zit of bij de welpen.
Een dug-out en de tribune voor in de zon, in plaats van 
die stoelen en die blokken beton.
Na het plassen je handen wassen? Daarmee kan de 
Sint ons wel verrassen.
Een droger voor in het toilet is fijn, zodat onze handen 
snel weer droog zijn. 
Ook voor het licht en geluid moeten we iets bedenken, 
misschien kan iemand ons hiervoor een goed idee 
schenken.
Teamfoto’s in de kantine aan de wand? Dat schept 
voor iedereen een Fiducia-band.
Om niet onder alle klussen te bezwijken, vragen we 
jullie de helpende hand toe te reiken. 
Annelies super bedankt voor deze brief, Sint en zijn 
pieten worden nu zeker actief.

Let op: houd alles in de gaten want binnenkort komt 
er een uitgebreider stukje op de site / facebook over 
hoe jullie kunnen helpen! Nu al ideeën? Kom zaterdag 
naar me toe, neem ik het mee en gaan we er mee aan 
de slag!

Met sportieve groeten,
Richard van Dijk

De te fluiten wedstrijden
Net als de vorige seizoenen worden de thuiswedstrijden in de breedtesport verdeeld over de verschillende 
senioren en juniorenteams om te fluiten. 

Dus hierbij aan alle senioren en junioren het verzoek om het programma te bekijken en bij voorkeur per 
team terugkoppelen wie welke wedstrijd gaat fluiten.

De opgave van wie welke wedstrijd fluit kun je sturen naar scheidsrechters@fiducia.nu.



5

Gezocht
We zijn nog steeds op zoek naar een vaste trainer/coach voor de B3. Dit team traint op dit moment van 
18.30-19.30 in de Cultuurcampus. Dus lijkt het je wat om dit enthousiaste team te gaan begeleiden meld 
je dan bij de JTC.

Oproep
Bijna alle jeugdteams bij de B  C en D bestaan uit slechts 8 of 9 spelers. Probeer daarom zo min 
mogelijk af te schrijven. En als je gevraagd wordt om in te vallen of reserve te staan bij een ander team, 
zeg dan ook ja. Want iedereen wil graag compleet spelen.

Ook dit jaar vinden wij het als selectie van Fiducia hartstikke leuk om de jongste jeugdteams weer extra 
in de schijnwerpers te zetten als Team van de week. Als Team van de week mag je met het 1e team van 
Fiducia mee inschieten, mee de bespreking in en heb je de eer om aan de hand van jou favoriete speler 
onder luid applaus het veld op te lopen. Daarna is het natuurlijk hartstikke leuk om samen met je team 
op de tribune de wedstrijd van het 1e te bekijken en ze op je aller hardst aan te 
moedigen. Er zullen trommels op de tribune aanwezig zijn en natuurlijk krijg je 
nog wat lekkers te eten en drinken van ons, gesponsord door de Albert Heijn.

Als Team van de week wordt je een uur voor de start van de wedstrijd van Fiducia 
1 verwacht in je tenue, zodat je mee kan met de bespreking. Meld je bij aankomst 
bij je eigen trainer. Die zal jullie opwachten en uitleggen wat je op welk moment 
gaat doen. Verder wordt er in de week voordat je Team van de week bent trainen 
gegeven door 2 spelers uit het eerste. Dus heb jij altijd al iets willen vragen aan 
de spelers van het 1e, dan is dit je kans.

Wij hebben er in ieder geval weer heel veel zin in om jullie te verwelkomen bij het 1e. Zorg dat je de 
datum in je agenda zet zodat je er bij kunt zijn.

Voor dit zaal zaalseizoen is de planning voor het Team van de week als volgt:

Datum   Tijd  Team 1  Team 2                         Team(s) van de week

2 december  18:30  Fiducia 1 Synergo 1            D1
9 december  15:15  Fiducia 1 HKC 1             Kangaroes
6 januari   15:30  Fiducia 1 DWS 1             F1 en F2
13 januari  18:30  Fiducia 1 Fortissimo 1            D3
27 januari  16:15  Fiducia 1 Victum 1            E3 en E4
17 januari  18:35  Fiducia 1 VIKO 1             D2
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De Ledenwerf commissie bestaat uit 4 personen t.w. Carin Stob, Alexandra Hagen, Susette Ketting en 
Sandra Hartsink.

Wij zijn op dit moment bezig om een vriendjes en vriendinnetjes training te organiseren voor de 
kangoeroes, de F en de E jeugd. Dit gaat plaatsvinden voor het oliebollentoernooi op 27 december 
2017.
Tevens zijn we voornemens om een clinic te verzorgen voor de sportdag van de Arcade basisschool op 
20 april 2018.
Tot slot hebben we de kangoeroesportdag nog in het verschiet. Deze stond gepland in de nationale 
sportweek afgelopen september, maar door de weersomstandigheden kon dit niet doorgaan. 
Deze dag zal naar alle waarschijnlijkheid in juni 2018 gaan plaatsvinden en de kinderen van de  groepen 
1 en 2 van basisschool Hof ter Weide uit Terwijde zullen hieraan gaan deelnemen.

Voor zowel de clinic als voor de kangoeroesportdag in juni kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Vind 
je het leuk om te helpen geef dit dan door aan ledenwerf@fiducia.nu 
Als je je op wil geven om te helpen bij de clinic in april dien je minimaal 14 jaar oud te zijn omdat het 
leerlingen van de midden en boven bouw betreft.

Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee naar de training want……korfballen bij Fiducia is hartstikke 
leuk.

De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van feestjes en uitjes voor alle leden 
van Fiducia. Dit proberen we natuurlijk zoveel mogelijk om de belangrijke wedstrijden heen te plannen. 
Onze activiteiten die we door het jaar heen hebben zijn:

Datum   Activiteit                          

8 december  Pubquiz C, B en A  
27 december  Oudjaarstoernooi 
januari 2018  Feestavond  
15 februari  Bingo avond welpen, F, E, D en C
23 maart  Bloemschikken  
30 maart  Spelletjes avond B en A
23 mei   Sponsorschieten 
16 juni   Fiduciadag  
juni / juli 2018  Uitje welpen, F en E
juni / juli 2018  Uitje D, C, B en A

Voor meer informatie, check af en toe de website www.fiducia.nu. Hebben jullie zelf ook leuke ideeën, 
laat het ons weten via ac@fiducia.nu. Alvast bedankt namens de Activiteiten Commissie.

Ellie, Bernadette, Joran, Arjan, Florien, Melissa
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zoals winkels, horeca en cultuur en de gemeente 
te realiseren. En dat is nou juist mijn werk, zorgen 
dat die samenwerking van de grond komt en 
ook structureel gefinancierd wordt zodat je met 
elkaar als het ware een merk bouwt van een 
centrumgebied. En daar komt van alles bij kijken; 
marketing, communicatie maar ook gewoon zorgen 
dat een centrum schoon, heel en veilig is en een 
passend aanbod aan winkels en evenementen 
heeft. Juist de diversiteit aan inhoud en ook aan 
stakeholders, van bakker tot burgemeester, maakt 
het bijzonder boeiend”. Momenteel werk ik aan 
de samenwerking in het centrum van Hilversum, 
Winsum (mijn geboortedorp) en Lichtenvoorde.

Het is eigenlijk net korfbal, dat gaat ook wat lastig 
alleen. Ik korfbal al mijn hele leven. De afgelopen 
jaren bij Fiducia, momenteel in het vierde en bezig 
aan mijn laatste jaar als actieve speler. Via mijn 
dochter Myla, speelt in de C2, ben ik bij de club 
gekomen en toen ook maar sponsor geworden, 
om de club een beetje te steunen. En natuurlijk 
mijn bedrijf wat bekendheid te geven. Wil je meer 
info, spreek mij even aan of kijk op www.vosjan.nl.  

De sponsorcommissie kan met trots melden dat 
Career Control Finance en Vosjan Management 
op Maat voor 3 seizoenen als hoofdsponsor aan 
Fiducia verbonden blijven. 

Hieronder stellen beide sponsoren zich voor:

Vosjan Management op Maat, samenwerken in 
ruimtelijke economie

Kjeld Vosjan, oprichter en eigenaar van Vosjan 
Management op Maat: “na vijf jaar ambtenaar 
economische zaken bij de gemeente Utrecht 
ben ik in 2012 voor mijzelf begonnen. Als 
adviseur, procesbegeleider of centrummanager 
wordt ik ingehuurd door gemeentes, 
ondernemersverenigingen of vastgoedeigenaren, 
met als doel om met name centrumgebieden beter 
te laten functioneren. Met andere woorden, zorgen 
dat er meer bezoekers komen, die langer blijven en 
meer uitgeven en dat ondernemers  en eigenaren 
in deze gebieden beter kunnen functioneren. Dit 
kan alleen door een goede samenwerking tussen 
vastgoedeigenaren, gebruikers van vastgoed 
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arbeidsmarkt. Indien er dus financials zijn binnen 
de club of daarbuiten dan nodig ik ze van harte 
uit om eens met mij in gesprek te gaan over hun 
ambities en wellicht kunnen we iets moois voor 
elkaar betekenen. Met de club heb ik besproken 
dat er voor iedere succesvolle bemiddeling (met 
mijn tussenkomst) van financials binnen de club 
een extraatje in de clubkas zal vloeien. Winnen 
doe je immers samen.

Ik heb zelf actief gekorfbald bij RDZ (Zeist) en 
Dalto (Driebergen). Sinds ik met Anoeska, Bente 
en Mats in 2008 naar Vleuterweide ben verhuisd 
ben ik steeds meer betrokken geraakt bij Fiducia. 
Mijn dochter Bente speelt nu in de C2 waar ik 
samen met medesponsor Kjeld Vosjan ook de 
training en coaching verzorg. Daarnaast zijn 
Kjeld en ik samen een aantal seizoenen, met veel 
plezier en succes, trainer geweest van de Fiducia 
selectie.

Career Control Finance 

Ruut-Jan Bakkenes, mede-eigenaar en directeur 
Career Control Finance: In 2010 ben ik gestart 
met Career Control Finance. Vanuit onze kantoren 
in Woerden (vanaf december 2017 Utrecht) en 
Eindhoven (PSV Stadion) voorzien wij in de 
oplossing van capaciteitsvraagstukken op het 
gebied van de financiële- en salarisadministratie. 
Wij bemiddelen financiële professionals welke 
bij ons in loondienst zijn op tijdelijke basis 
(detachering) en verzorgen daarnaast bij 
organisaties de werving voor de vaste invulling 
(werving & selectie).  Door goed te luisteren naar 
de wensen van de klant en kandidaat voorzien wij in 
een hoogwaardige match tussen vraag en aanbod 
in een steeds weer veranderende arbeidsmarkt. 
Elke dag bedrijven we daarin topsport door elkaars 
kwaliteiten optimaal te benutten en moeten we 
ervoor zorgen middels training, opleiding en 
coaching dat wij aantrekkelijk zijn en blijven voor 
de talenten, waterdragers en vedettes op de 



Tot zover de eerste editie van Fiducia’s Newsflash! De volgende editie komt uit op 1 februari. Heb je 
input voor de nieuwsbrief? Stuur het op naar nieuws@fiducia.nu. 


