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Beste Fiducianen, 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat ik vanuit het bestuur een nieuwsbrief heb 
gestuurd maar op deze (nog heel even) wit gekleurde zondag ben ik weer gaan zitten 
om de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging met jullie te delen. 
Wat nu overduidelijk is zodra je het sportpark oploopt, er wordt gebouwd aan de 
nieuwe kantine en de kleedkamers! Na jaren van overleg met de gemeente en de 
andere sportverenigingen van het sportpark Fletiomare, zijn de werkzaamheden eind 
vorige zomer dan eindelijk gestart. Eenmaal aan de slag, gaat het ook hard. Zo zijn 
afgelopen week de ramen geplaatst en is het gebouw wind- en waterdicht. De 
oplevering gaat naar verwachting vlak voor de zomervakantie plaatsvinden en dan 
moeten we als vereniging aan de slag met de inrichting. Op dit moment wordt 
hierover door een aantal mensen vanuit de vereniging hard nagedacht en aan 
gewerkt; bijvoorbeeld welke installaties hebben we nodig in de bar, hoe gaat de bar 
eruitzien wat hebben we nodig in de keuken en hoe zien de stoelen en tafels eruit die 
we gaan gebruiken. Ik ben overtuigd dat de kantine er fantastisch uit komt te zien en 
dat deze nieuwe locatie vlak naast de zaal en het veld van Fiducia, mensen zal 
aantrekken om gezellig wat te drinken en te eten voorafgaand en na afloop van de 
trainingen en wedstrijden. Een mooi vooruitzicht dus naar een nieuwe mijlpaal voor 
de vereniging. 
 
In aanloop naar de opening van de nieuwe kantine worden er ook acties opgezet om 
geld in te zamelen voor een openingsfeest en de inrichting van de kantine. Zo zijn 
bijvoorbeeld alle jeugdteams gevraagd om een actie te bedenken, kan er via de 
'button' op website van Fiducia geld gedoneerd worden, wordt de lege flessen actie 
weer gestart, wordt er een verloting en veiling opgezet en wordt iedere week geld 
opgehaald met het raden van de stand van de wedstrijd van het eerste. Dit zijn geen 
grote bedragen maar alle beetjes helpen. Als voorbeeld kan ik Casper Rotscheid 
noemen die al een aantal keren koekjes heeft gebakken en deze verkoopt op de 
tribune. Deze topper verdient navolging! 
Een ander voorbeeld is de 'bierpong-wedstrijd' die is georganiseerd. (Dit is een 
spelletje waarbij een pingpongbal in de bekers van de tegenpartij gemikt moet 
worden.) Er is fanatiek gestreden om de eerste plaats, het was gezellig en er is geld 
opgehaald voor de nieuwe kantine. Ook dit initiatief mag dus worden herhaald. 
Daarnaast wordt binnenkort (van 13 t/m 24 februari) weer gecollecteerd voor Jantje 
Beton; de organisatie die zich inzet voor mooie speelplekken in heel Nederland. We 
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zoeken nog mensen die ons hierbij willen helpen. De helft van de opbrengst mogen 
we houden en zullen we gebruiken voor een activiteit voor de jeugdleden tijdens de 
opening van de nieuwe kantine. Daarnaast steunen we ook nog een goed doel. Geef 
je nog op; alle hulp is welkom! 
 
Dit seizoen is de sponsorcommissie voortvarend van start gegaan met het vinden van 
nieuwe sponsoren. Gezien het aantal nieuwe borden bij het veld, gaat dit de goede 
kant op maar er is nog genoeg plaats voor nieuwe sponsoren. Dus als je iemand weet 
of een contact hebt waarvan je het idee hebt dat deze misschien wel zou willen 
sponsoren; laat het dan weten aan de sponsorcommissie. 
(sponsorcommissie@fiducia.nu) 
 
Sportief gezien gaan we alweer richting de afsluiting van het zaalseizoen. Nog maar 
een paar wedstrijden te gaan en dan kan de definitieve balans worden opgemaakt. 
Aan een voorspelling van de einduitslagen van de verschillende teams ga ik mij niet 
wagen (ik win ook nooit de pot bij het raden van de stand bij het eerste), maar we 
mogen wel vaststellen dat het eerste zich in de zaal heeft weten te handhaven in de 
2e klasse in een niet gemakkelijke poule. Een goede prestatie dus in het jaar na 
promotie. 
Ondertussen wordt ook al vooruitgekeken naar het volgende seizoen. Zo is de TC 
alweer bezig met de eerste inventarisaties voor de teams voor volgend seizoen op 
basis van de ingeleverde enquêtes en wordt nagedacht over de opgaves voor de 
zaaluren voor het volgend zaalseizoen. 
 
Er is dus genoeg te doen de komende periode met de inrichting van de nieuwe 
kantine en de organisatie van de opening van de kantine. Als je hieraan wilt 
meewerken: laat het dan weten aan bestuur@fiducia.nu en dan wordt ervoor 
gezorgd dat je melding bij de juiste mensen terecht komt. 
 
Zoals altijd blijven de activiteiten van Fiducia maar doorgaan. Zo is er op 17 februari 
weer de supergezellige en spannende Bingoavond met leuke prijzen voor de kinderen 
van de F, E, D, C en welpen. Niet vergeten dus om je op te geven!   
Ook is de kampcommissie weer in volop aan de slag en een top kamp te organiseren. 
Gezien de snelheid waarmee de aanmeldingen binnen stroomden bleek maar weer 
hoe groot het enthousiasme hiervoor is! De ongeveer 60 kinderen die zich hebben 
opgegeven gaan zeker weer een fantastisch kamp beleven. 
 
Namens het bestuur, 
Wessel Stob 
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Het huidige bestuur bestaat uit:  
Wessel Stob 
Niels Staffeleu 
Marco Volgering 
Marc Post 
Willem Peter Teune 

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

http://www.fiducia.nu/Bestuur

	Beste Fiducianen,

