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Hallo Fiducianen, 
 
Het wedstrijdseizoen ligt al enige tijd achter ons. Het Nederlands 
kampioenschap van de C en de D lijkt ook al een eeuwigheid geleden. 
Het kamp staat echter bij velen nog vers op het netvlies. Het was wederom een groot succes. 
Meer dan 60 jeugdleden en 15 begeleiders hadden een top weekend. Helemaal geslaagd dus. 
Een goed moment om hier de kampcommissie en alle begeleiders hartelijk te danken voor hun 
inzet. Maar dat geldt natuurlijk ook voor alle andere vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de 
vereniging; de mensen die de kantine draaiende hebben gehouden, wedstrijden hebben 
gefloten, zaalwacht hebben gelopen, de vereniging hebben gesponsord, teams hebben getraind 
en gecoacht, in een commissie hebben gezeten  of hebben geholpen met één van de 
activiteiten. Een vereniging kan alleen maar in stand blijven dank zij alle vrijwilligers. Dus de 
hoogste tijd om al deze vrijwilligers hier in het zonnetje te zetten. Hartelijk dank!!!  Het was weer 
een mooi seizoen. 
 
Een minpunt van het seizoen is dat de nieuwbouw niet gestart is. Dit ondanks de goede 
vorderingen die zijn gemaakt in de voorbereiding.  Bij de meesten wellicht bekend maar kort 
gezegd komt het er op neer dat de aanbiedingen van de aannemers ver boven het beschikbare 
budget lagen dat was uitgetrokken voor de nieuwbouw. Dit betekent dat in samenwerking met de 
gemeente gezocht moet gaan worden naar bezuinigingen. Bezuinigingen die uiteindelijk moeten 
leiden tot een aanvaardbaar  kostenniveau. Helaas betekent dit ook dat de bouw vertraagd 
wordt omdat in feite een deel van de aanbesteding overgedaan moet worden. 
Aan de andere kant geldt ook dat nagenoeg alle voorbereidingen zijn afgerond en we zijn 
gestart met de laatste loodjes. Oké, deze wegen het zwaarst maar dan hebben we ook iets heel 
gaafs gerealiseerd waar de vereniging ook weer jaren mee vooruit kan. Dus nog even vol 
houden in onze oude vertrouwde kantine. Een kantine die wel een nieuw tintje zal hebben door 
een 'nieuwe' koffieautomaat en een nieuwe kassa. De nieuwe kassa is niet alleen  een hele 
duidelijke kassa dat met een LCD scherm wordt bediend maar biedt 
ook de mogelijkheid voor pinbetalingen. Lekker makkelijk dus. 
Daarnaast kunnen nog een aantal mooie extra's worden ingesteld 
die we in de toekomst kunnen gaan gebruiken. Het is overigens de 
kassa van Fiducia en deze zal dan ook alleen door onze vereniging 
worden gebruikt.  
 
Maar nu eerst met vakantie en even heerlijk relaxen en opladen voor het nieuwe seizoen. Een 
nieuwe ronde met nieuwe kansen voor de teams, nieuwe en leuke activiteiten en natuurlijk erg 
veel (korfbal)plezier.  
 

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. 



 

 

Vergeet niet de a lgemene ledenvergader ing op 7 september  en praat mee over de 
belangrijke zaken die binnen de vereniging spelen.  
 
Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn onder andere de volgende zaken besproken: 

• uitstel van de nieuwbouw; 
• aanschaf en implementatie van de nieuwe kassa; 
• voorbereiding van de algemene ledenvergadering; 
• bespreken resultaten van leden enquête; 
• vacatures binnen de commissies en het bestuur. Hoewel een aantal commissies gelukkig 

weer aanvulling heeft gekregen (o.a. de JTC en de ledenwerving) heeft helaas een aantal 
commissies maar ook het bestuur nog een tekort aan leden. 

 
Tijdens deze vergadering is ook Bobby Boonen aangeschoven. Hij heeft aangegeven het leuk en 
interessant te vinden om in het bestuur zitting te nemen. Hij zal tijdens de algemene 
ledenvergadering worden voorgesteld als nieuw bestuurslid waarbij de leden kunnen aangeven 
of zij met dit voorstel instemmen. 
 
Allemaal een goede vakantie toegewenst en tot in het nieuwe seizoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  

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

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


