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Ik hoor jullie allemaal denken: “Wanneer komt er weer 
een nieuwsbrief?”. Iedereen zit op het puntje van zijn 
stoel dus ik laat jullie niet langer in spanning. Vandaag, 
donderdag 1 februari, twee maanden nadat de eerste 
nieuwsbrief online kwam, is het tijd voor de tweede 
editie van Fiducia’s Newsflash. Die twee maanden zijn 
razend snel gegaan. Door drukke periodes op school, 
kerst, oud en nieuw, verhuizen en nog meer stress voor 
school lijken die twee maanden wel als twee weken 
voorbij te zijn gegaan. Ben ik de enige die dat gevoel 
heeft? Ik denk het niet. Tegenwoordig is iedereen druk, 
druk, druk en is er weinig tijd voor ontspanning. Gelukkig 
hebben wij als Fiducianen altijd nog de ontspanning van 
het korfbal. Onze sport waar je jezelf helemaal in kwijt 
kunt. Lekker met je teamgenoten die na al die jaren 
ook je vrienden zijn geworden een balletje gooien en 
fanatiek de competitie in gaan. We hebben het allemaal 
nodig. De gezelligheid die bij Fiducia altijd te vinden is, 
maakt onze club zo mooi. Elke zaterdag na de wedstrijd 
met elkaar een drankje doen in de kantine en de feesten 
die ook écht één groot feest zijn. Dat zijn de kleine 

dingen waar, denk ik, elke Fiduciaan wel van geniet. 

De afgelopen twee maanden heb ik mijn rol als Editor in chief enorm serieus genomen. Ik heb 
geobserveerd en alles in me opgenomen. Ook had ik zo mijn connecties hier en daar. Wat me heel erg is 
opgevallen, gaat over een onderwerp dat al vaker ter sprake is gekomen. Ik wil dit onderwerp graag aan 
het licht brengen omdat ik merk dat dit een beetje gevoelig ligt. Namelijk; positiviteit. Het woord waar 
sommigen van ons lollig over doen en bij wie het inmiddels de neus wel uit komt. Ze hebben er genoeg 
van omdat we tijdens de wedstrijd echt wel wat tegen elkaar mogen zeggen, omdat we het niet altijd 
eens kunnen zijn met de scheidsrechter en omdat de meeste tegenstanders ook geen lieverdjes zijn. En 
ja, dat klopt. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Het gaat mij alleen om de manier waarop het soms 
gaat. Want dit laat naar mijn mening de laatste tijd nogal regelmatig te wensen over. We laten ons leiden 
door emoties, wat helemaal niet erg is en wat menselijk is, maar wat er af en toe over de lippen rolt, is 
niet om over naar huis te schrijven. Negativiteit, geschreeuw hier en daar en respectloos gedrag. Ik vind 
dit persoonlijk heel erg jammer. Het is namelijk helemaal niet nodig. Mijn liefde voor korfbal is groot. Ik 
neem aan dat dit bij één ieder van ons zo is, maar door dit soort taferelen breekt mijn korfbalhart beetje 
bij beetje. Natuurlijk willen we winnen, koste wat het kost, maar plezier staat nog altijd voorop. Iedereen 
doet aan deze mooie sport voor zijn of haar lol, niet om door anderen de grond in getrapt te worden als 
ze een bal verkeerd plaatsen of een verkeerde beslissing nemen tijdens het leiden van een wedstrijd. 
Waarom altijd maar klagen na de wedstrijd, ook al heb je gewonnen? No offence, ik doe er zelf ook 
aan mee, maar ieder mens maakt fouten. Misschien is het goed om wat positiever te zijn met z’n allen. 
Geniet van je wedstrijd, van je teamgenoten en van het mooie korfbal. Zo creëer je vanzelf met het team 
goede resultaten. En heb respect voor je teamgenoten, coach, tegenstanders en de scheidsrechter. 
Zo wordt het korfbal voor iedereen een beetje mooier en kan mijn korfbalhart misschien wel weer aan 
elkaar gelijmd worden. 

Natuurlijk is er niet elke wedstrijd sprake van negativiteit en ook niet in elk team is het een issue. Ik zie 
genoeg teams die heel positief zijn. Je mag je eigen mening hier uiteraard over hebben en er zullen ook 
altijd meningsverschillen blijven. Ik hoop in ieder geval dat alle koppen aanstaande zaterdag dezelfde 
kant op staan en dat er veel wedstrijden gewonnen gaan worden!

Veel leesplezier!

Liefs Annelies
Editor in chief, art director, creative director, etc, etc. All-in-one.
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moet dat ook want het bestuur en de commissies 
kunnen het niet alleen. Een vereniging bouw en 
behoud je alleen als iedereen een bijdrage levert.
Zo blijven we gezamenlijk werken aan een steeds 
leuker, mooier, sterker en groter Fiducia! 

Overig nieuws:
De afgelopen periode heeft er op de homepage 
van Fiducia een enquête gestaan waarin je 
mening is gevraagd over een rookvrij sportpark. 
Alom is bekend en tevens is het wetenschappelijk 
bewezen dat roken ongezond is. Binnen is 
het roken al niet toegestaan maar een rookvrij 
sportpark betekent dat er op het gehele sportpark 
niet meer toegestaan is om te roken. Onze buren 
(PVCV en HVLR) hebben al aangegeven dat zij 
een rookvrij sportpark willen. Van degenen die de 
enquête hebben ingevuld, heeft meer dan 90% 

Het winterseizoen loopt alweer richting het einde, 
de dagen worden weer langer en de eerste 
berichten over hooikoorts komen langs. Het lijkt 
onderhand het begin van de lente maar we leven 
nog maar begin februari. Vroeger (ik durf het 
woord bijna niet te gebruiken) waren in deze tijd 
de ijsmeesters in Friesland bezig te beoordelen 
of het ijs dik genoeg was om een Elfstedentocht 
te gaan houden. Het lijkt alsof de seizoenen 
door elkaar gaan lopen. Daarom is het goed om 
met regelmaat een Nieuwsbrief uit te brengen 
als leidraad door de tijd. Bij deze alvast dank 
aan degenen die een bijdrage hebben geleverd 
waarmee deze nieuwsbrief weer interessant is 
geworden.

Als bestuur zijn we bezig met de update van het 
beleidsplan. Met het beleidsplan zetten we in 
hoofdlijnen de richting uit waarin wij denken dat 
de vereniging zich zou moeten ontwikkelen. De 
houdbaarheidsdatum van het laatste beleidsplan 
was overschreden dus hebben we deze weer 
eens tegen het licht gehouden. Voor het 
beleidsplan voor de komende 3 jaren hebben we 
5 hoofdthema’s vastgesteld waarvan wij denken 
dat deze belangrijk zijn voor de komende jaren (in 
willekeurige volgorde):

1) Ontwikkeling korfbalkwaliteit
2) Verbeteren van de faciliteiten
3) Versterken van de verenigings- en   
 financiële structuur 
4) Groei van de leden
5) Binding en betrokkenheid

Deze thema’s zullen eerst beschreven en 
uitgewerkt worden in het beleidsplan om duidelijk 
te maken wat we hiermee bedoelen. Hierbij zullen 
we ook de terugkoppeling en inbreng vragen van 
de leden; het gaat tenslotte over jullie toekomst. 
Maar met een plan heb je eigenlijk alleen nog 
maar aangegeven wat we willen bereiken. Dan 
moet het echte werk nog beginnen. Hoe gaan 
we namelijk zorgen dat we dit ook daadwerkelijk 
gaan realiseren. Dit betekent bijvoorbeeld dat we 
in overleg gaan met de verschillende commissies 
om te bespreken wat dit beleidsplan voor de 
komende drie jaren voor hen betekent en wat zijn 
de acties voor nu en in de toekomst die we zullen 
moeten opzetten. Niet alleen raakt dit iedereen 
maar iedereen kan ook hierin bijdragen. Eigenlijk 
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Gezocht wedstrijdsecretaris jeugd (D,E,F, teams en welpen)
Na vele jaren van trouwe dienst heeft Alexandra Hagen besloten om komend seizoen te gaan stoppen 
met het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd. Danny van Heerde schuift, als co-wedstrijdsecretaris, door 
naar de C en B teams. We zijn voor de jongste jeugdteams dus op zoek naar een nieuwe enthousiaste 
wedstrijdsecretaris. Je regelt hierbij de invallers vanuit andere teams bij afmeldingen. Je bent als 
wedstrijdsecretaris onderdeel van de Jeugd Technische Commissie en je zal ook daar ondersteuning 
krijgen als dat nodig is. Een belangrijke maar vooral ook leuke taak binnen de jeugdafdeling van de club. 
Iets voor jou? Geef het door aan de JTC.
 
Gezocht trainers/coaches jeugdteams
Voor diverse jeugdteams in verschillende leeftijdscategorieën zijn we op zoek naar trainers en/of coaches 
voor komend seizoen (na de zomervakantie, eerder mag ook hoor) Hierbij is meer van belang dat je 
enthousiast bent dan dat je zelf per se korfbal of ervaring hebt als trainer/coach. Het is ook mogelijk om 
alleen trainingen te geven op doordeweekse avonden of alleen te coachen op zaterdag. Vanuit de JTC 
kan ondersteuning worden georganiseerd als daar behoefte aan is. Is dit een uitdaging die bij je past? 
Geef het door aan de JTC.
 
Bedankje aan jullie… ouders/verzorgers..!
We hebben ook dit seizoen weer gemerkt dat er vele ouders/verzorgers zijn die, ”operationele 
uitdagingen”, zoals die zich wekelijks langs het sportveld voordoen, proactief hebben opgepakt. Of het 
nou gaat om het vervangen van vaste coaches als deze zelf tegelijk spelen of het spontaan regelen van 
een extra auto als er veel reserves zijn. Het zijn allemaal zaken die nodig zijn om al onze jeugdleden een 
prettige en sportieve zaterdag te kunnen bezorgen. Zonder deze behulpzame instelling zou het voor 
de vrijwilligers bij Fiducia veel lastiger zijn om de korfbalmachine zo goed mogelijk geolied te houden. 
HARTELIJK BEDANKT!       
 
Als er vragen zijn met betrekking tot het jeugdkorfbal of je wilt jezelf aanbieden voor een vrijwilligersfunctie 
binnen de jeugdafdeling laat dit dan weten aan de JTC via JTC@fiducia.nu

gestemd voor een rookvrij sportpark. Dit betekent 
dat we samen met PVCV en HVLR gaan kijken 
hoe we hier verder invulling aan gaan geven. Maar: 
Het gaat dus gebeuren en dat is gezond voor alle 
leden en de bezoekers van ons sportpark.    

Marco Volgering heeft als bestuurslid opgezegd. 
Hij had reeds aangegeven dat hij wilde stoppen 
maar heeft het afgelopen half jaar ons als bestuur 
nog ondersteund. Altijd jammer als iemand bij de 
vereniging vertrekt maar dat doet niets af aan zijn 
inzet en inbreng voor de vereniging. Hiervoor wil ik 
hem dan ook hartelijk danken.

Bij deze overigens ook de oproep voor nieuwe 

bestuursleden; ondersteuning van het secretariaat 
maar ook algemene bestuur.  Ben je enthousiast 
en wil je meehelpen aan het verder ontwikkelen 
van de vereniging; meld je dan aan.

Tot slot wil ik Marleen en Ellie, die al voor langere 
tijd ziek zijn, veel beterschap toewensen. Hopelijk 
gaat jullie herstel voorspoedig en kunnen we jullie 
weer snel bij de club verwelkomen!   

Wessel Stob
Voorzitter KV Fiducia
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Op 27 december hebben we weer ons jaarlijkse oliebollentoernooi gehad! Weer een hoop lol met elkaar 
beleefd, waar korfballers en niet-korfballers, jeugdleden en senioren volledig gemixt met elkaar hebben 
gestreden om de eeuwige roem! Wij kijken in ieder geval terug op een geslaagd toernooi, waar een hoop 
strijd is geleverd, en hoop lol is beleefd en waar ook enkele wonderschone doelpunten zijn gescoord! 
Volgend jaar weer!!!
Tot in de late uurtjes werd er nog nagenoten en vooral opgeschept in onze gezellige kantine onder het 
genot van oliebollen en appelflappen!

Met Hemelvaart (10 mei 2018, zet de datum alvast in de kalender!) organiseert Korfbalvereniging RDZ 
uit Zeist haar jaarlijkse korfbaltoernooi, en dit jaar maar liefst voor de 50ste keer! Ook dit jaar willen wij 
als Fiducia weer acte de presence geven op dit gezellige toernooi! Houd de informatie op de site en 
in de kantine in de gaten, en geef je op! We willen proberen om in iedere leeftijdscategorie minimaal 1 
team op te geven!!!

Groetjes,
De toernooicommissie
Ilse, Ivo en Leon

Jitse van den Berg  01-02-’87  Julia Schravendijk        01-03-’99
Sits de Maa-Bax  02-02-’45  Bente Bakkenes        03-03-’05
Evie Takkebos   02-02-’09  Amber van Wiggen        05-03-’03
Thijs Rietveld   03-02-’05  Linde Sterk         05-03-’06
Gerrit van der Stok  05-02-’71  Guus Dijkgraaf         07-03-’09
Pepijn Hagenaars  06-02-’06  Jet Trommelen         08-03-’07
Ester van Drogenbroek  07-02-’71  Marleen van Laar        09-03-’95
Meike Schapendonk  08-02-’09  Ruben van den Engel        10-03-’03
Bianca Jungen   09-02-’87  Wim van der Stok        11-03-’73
Siebe van Manen  10-02-’03  Niek Oostrom         15-03-’02
Joshua Rietveld   11-02-’01  Jochem Oostrom        15-03-’02
Jessica van der Hoeven  13-02-’86  Myrthe van der Schrier        16-03-’99
Tom van Bentum  15-02-’04  Enikö Albeda         16-03-’05
Jasmijn Rebergen   15-02-’04  Froukje Seldenrijk        17-03-’94
Madeleine Cazemier  16-02-’08  Nynke de Vaal         21-03-’02
Astrid van Doorn  17-02-’70  Dick Veldhuis         23-03-’52
Paula Boorsma   18-02-’84  Martijn Oostrom         24-03-’06
Martin Schenk    21-02-’47  Miryam Amghar         24-03-’11
Corina Broersma  22-02-’73  Frances van Drogenbroek       25-03-’00
Marieke van Dijk  23-02-’99  Marjolein Heller         25-03-’03
Hannah Albeda   23-02-’01  Rens Mulder         25-03-’03
Aaron Hindriks   24-02-’09  Robert Kragten         27-03-’69
Maud Zwijgers   25-02-’10  Suus de Rooij         30-03-’08
Gijs Jansen   26-02-’94
Nigel van Heerde  28-02-’06
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Op woensdag 27 december 2017 organiseerde de ledenwerfcommissie een gezellige spelletjesactiviteit 
voor de Welpen, F en E en hun broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en nichtjes of neefjes.  
Gedurende een vol uur hebben 12 kinderen genoten van allerlei leuke ren-, gooi-, vang - en kruip-door-
sluip-door spelletjes onder leiding van Bart, Marijn, Jesper, Jorrit,Jochem, Daan en Ivo. 
Na afloop werd nog genoten van een lekker glaasje limonade en een plak ontbijtkoek en sommige 
kinderen vonden het zo leuk dat ze aansluitend mee zijn gaan doen bij het oliebollentoernooi. 
Het was een zeer geslaagde middag. 

Oproep voor 20 april 2018
Op vrijdag 20 april 2018 is de officiële Koningsdagviering op basisscholen. Wij gaan op die dag in ieder 
geval een clinic geven op basisschool De Arcade. Wij hebben echter nog een aanvraag van een tweede 
school.

Graag willen wij weten wie er op vrijdag 20 april 2018 enkele uren mee zou willen helpen om korfbal en 
onze mooie club Fiducia te promoten. Wij hebben nog geen precieze tijden, maar alle hulp is welkom.

Wie wil ons op 20 april helpen? Geef het bij ons aan via : ledenwerf@fiducia.nu (ook als je bijvoorbeeld 
een paar uur zou willen helpen). Jullie reactie graag uiterlijk op 15 februari 2018. 

Groetjes,
De ledenwerfcommissie, Alexandra, Carin, Sandra en Susette
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Jantje Beton Collecte van 5 t/m 10 maart 2018
Doe mee, spek de clubkas en help Fiducia aan nieuwe materiaal / voor de kinderen

Van maandag 5 maart t/m zaterdag 10 maart 2018, is de Jantje Beton Collecte. Dan gaan ruim 
40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen zodat meer kinderen kunnen spelen. Ook 
Korfbalvereniging Fiducia  doet mee, omdat 50% van de opbrengsten naar onze eigen club gaan.

Het belang van spelen
Spelen is belangrijk. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ontwikkeling. En tijdens het spelen 
leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken en omgaan met tegenslagen. Jammer 
genoeg wordt buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. 1 op de 5 kinderen speelt niet of slechts 
een keer per week vrij buiten.  Spelen houdt je vrolijk en open tegenover de wereld. Eigenlijk zou 
iedereen wat meer moeten spelen. 

Help Fiducia
De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere 
helft is voor onze eigen clubkas. Die opbrengst is heel erg welkom. Komend jaar willen we daar nieuwe 
materiaal mee bekostigen. 

Wat ga je doen?
Geef bij Carin Stob , Sandra Hartsink, Alexandra Hagen of Bernadette Staffeleu  aan wanneer je wilt 
lopen. Wij voorzien je van alle benodigdheden, zoals collectebussen en handige tips. Jij zorgt voor 
een goed humeur. Tijdens de collecteweek lopen we samen langs de deuren. Je mag natuurlijk ook 
skateboardend langs de deuren. Zo wordt het nog een leuke dag ook.

Online collecteren
Kan je niet collecteren maar wil je ons wel helpen? Maak dan een digitale collectebus aan op jantjebeton.
nl/collecte. Met een online collectebus steun je de club door geld op te halen bij vrienden en familie door 
het hele land. Kan jij ondertussen lekker spelen!

Hoe doe ik mee of waar vind ik meer informatie?
Carin 06-22283377 of  Sandra 06-20359249 of Alexandra 06-20065297 of Bernadette 06-15140890 
ac@fiducia.nu  

KOM ONS HELPEN
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Voor het eerst wordt het Fiducia kamp georganiseerd in het Pinksterweekend! Dit betekend dat we in 
plaats van twee nachtjes slapen, dit keer drie nachten kunnen genieten van het kamp. Ook mogen dit 
jaar de Welpen en de F-jes mee op kamp! Deze jonge jeugdleden overnachten alleen de vrijdagavond. 
Als je je inschrijft voor het kamp van 2018, moet je echt zeker weten dat je er alle drie de nachten kunt 
zijn. 

Omdat het Fiducia kamp 2018 in Overijssel is en we er met z’n alle met een grote bus heen willen gaan, 
zijn de kosten van het kamp iets hoger geworden. De kosten voor het kamp zijn €75,-. Voor de Welpen 
en F zijn de kosten €25,-.

Wil je een onwijs leuk weekend vol korfbal, spellen en plezier? Schrijf je dan snel in! Wees er snel bij 
want: VOL IS VOL!

LATER ALS IK GROOT BEN…

Het thema van het kamp is: “Later als ik groot ben”. Zorg dus dat je voor alle categorieën verkleedkleding, 
items of objecten bij je hebt. 

POLITIE AGENT, DOKTER, BOUWVAKKER, GYM DOCENT, PRINS OF PRINSES, VLOGGER EN 
BRANDWEERMAN. 



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


