
 

 

 
December 2015 

 

Hallo Fiducianen, 
 
De laatste nieuwsbrief vanuit het bestuur is alweer van enige tijd 
geleden. Hoogste tijd dus om een update te geven.  
 
Tijdens de algemene ledenvergadering is geconstateerd dat we de sponsoring een flinke ‘boost’ 
moet geven om te zorgen dat de inkomsten op pijl blijven. Zeker met de nieuwe kantine in het 
vizier moeten we zorgen dat de financiële positie op orde is. De sponsorcommissie kan dan ook 
alle hulp gebruiken. Ik roep dan ook iedereen op om hierin een bijdrage te leveren. Weet je 
bijvoorbeeld een bedrijf dat eventueel bereid is om te sponsoren of wil je helpen met het 
benaderen van bedrijven: laat het de sponsorcommissie weten.  
Ten aanzien van de financiën kan ik overigens melden dat de banketactie en de grote clubactie 
weer mooie bedragen opgeleverd hebben. Bedragen die we hard nodig hebben om de 
vereniging te kunnen laten draaien. Voor eenieder die hieraan heeft meegeholpen en in het 
bijzonder aan de betreffende commissies: top gedaan en hartelijk dank! 
 
Een punt van aandacht voor alle spelende leden betreft het tijdig afzeggen voor wedstrijden. De 
wedstrijdsecretariaten worden nog te vaak geconfronteerd met last minute afzeggingen en is 
dan veel tijd kwijt met het regelen van invallers. Daarnaast ook alleen afzeggen wanneer er echt 
iets is. De planning staat weken van te voren vast dus je kunt om de wedstrijden heen plannen. 
Korfbal is tenslotte een teamsport; je team rekent op je. Stel ze niet teleur. 
 
Ondertussen is ook het winterseizoen gestart. Deze is feestelijk ingeluid met het Oktoberfest. 
Een gezellig feest met DJ en voldoende bier. Ook de dag dat de nieuwe kassa in gebruik is 
genomen. Aan deze kassa is nu ook pinapparaat gekoppeld. Nooit meer het excuus dat je geen 
rondje kunt geven omdat je contanten op zijn. Ik neem dan ook aan dat hierdoor de omzet flink 
zal stijgen. Maak er dus gebruik van. 
 
De nieuwbouw van de kantine houdt ons nog steeds flink bezig. Zoals eerder gemeld, zijn de 
besparingen op het bestek besproken en vastgesteld. Deze zijn vooral gevonden in het gebruik 
van andere materialen en hebben dus geen impact op de functionaliteit van onze kantine. Deze 
zijn in de afgelopen periode ook verwerkt in het bestek. Het nieuwe bestek ligt bijna klaar om 
aangeboden te worden aan de geselecteerde aannemers. Als de prijzen van de aannemers 
binnen de begroting blijven, zal snel worden doorgepakt met alle formele documenten om te 
zorgen dat de bouw snel gestart kan worden. Hoewel we nog niet zeker zijn, staat alles in de 
startblokken en wordt het wel heel concreet allemaal!!  
 

FIDUCIA nieuwsbrief   
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De tijd gaat ondertussen razendsnel en we lopen alweer richting het einde van het jaar. 
Sinterklaas is allang uitgezwaaid en de Kerstman staat te trappelen van ongeduld om het feest 
te starten. Een periode waarvan ik mij niet kan voorstellen dat er niet naar wordt uitgekeken. 
Lekker eten, gezellig met vrienden en/ of familie samenzijn en misschien wel een vooruitzicht op 
vakantie in de sneeuw. 
 
Wat het ook mag zijn: namens het bestuur wens ik iedereen prettige feestdagen toe en een heel 
voorspoedig 2016. Voor Fiducia hoop ik natuurlijk dat (begin) 2016 de bouw gaat starten en 
dat we eind volgend jaar bezig zijn met de voorbereidingen van de inrichting van onze nieuwe 
kantine!! 
 
Hopelijk tot op het oliebollentoernooi. 
 
Namens het bestuur, 
 
Wessel Stob 
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