


Beste Fiducianen,

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen en aan mij weer de schone taak om een bijdrage te 
leveren. Het seizoen is alweer even aan de gang en de eerste wedstrijden zijn gespeeld. In de sport 
wordt vaak gezegd: ‘Je bent zo goed als je eigen wedstrijd’. Voor zowel ons tweede als ons eerste pakt 
dat goed uit: het was hard werken maar door beide teams werd een mooie overwinning behaald. Een 
mooie opsteker die prima paste bij het mooie weer van afgelopen weekend.

Intussen is de Algemene Ledenvergadering (ALV) ook gehouden. Met een redelijke opkomst zijn weer 
veel onderwerpen besproken. Noviteit was het digitale en daarmee (indien gewenst) ook anonieme 
stemmen. Na even wennen liep dit gesmeerd. Vervolgens zijn de jaarrekening van afgelopen seizoen 
en de begroting voor het huidige seizoen aangenomen. Vanuit financieel oogpunt is het jaar prima 
verlopen; een eerste jaar waarbij we het kantinegebouw als vereniging zelfstandig exploiteren. Een 
mooie prestatie dus waar we als vereniging trots op mogen zijn. 

Tijdens de vergadering is ook ingestemd met een nieuwe termijn van 2 jaar voor Marc Post als 
penningmeester van onze vereniging en op het toetreden van Jürgen Hethari als lid van het bestuur. 
Met het vertrek van Richard van Dijk kon het bestuur de versterking goed gebruiken en ik wens hem dan 
ook veel succes en plezier.

Afgelopen week is door de ledenwerfcommissie een Kangaroo ochtend georganiseerd waar de Hof 
ter Weide school aan heeft deelgenomen met ca 100 kinderen. Het weer leek bijna roet in het eten 
te gooien maar het ging gelukkig goed. Op een klein buitje na is het droog gebleven en is het een 
gezellige ochtend geworden waarbij de kinderen kennis hebben gemaakt met de korfbalsport. Erg fijn 
dat dergelijke activiteiten worden georganiseerd want hopelijk leveren deze activiteiten jeugdleden op 
en dat is natuurlijk onze toekomst.

Ook de kampcommissie heeft alweer bij elkaar gezeten 
en verderop in de nieuwsbrief is dan ook de flyer te 
vinden voor het kamp van dit seizoen. Dus houd deze 
dagen vrij in je agenda want het wordt vast weer een 
super gezellig en spannend (lang) weekend!

Tot slot is er een kledingcommissie geformeerd die 
zich gaat buigen over de vraag hoe wij de clubkleding 
gaan verstrekken. Op dit moment moet ieder lid de 
clubkleding zelf aanschaffen maar een alternatief is om 
dit als vereniging te verstrekken en dit te bekostigen uit 
de contributie. Aan beide alternatieven zitten voordelen 
en nadelen; de commissie gaat dit op een rij zetten 
zodat duidelijk wordt wat het beste is voor de vereniging 
om te doen.

Genoeg beweging binnen de vereniging dus zo aan het 
begin van het seizoen!

Groeten van,

Wessel Stob
Voorzitter KV Fiducia   



Vrijdag 21 september 2018 organiseerde 
de ledenwerfcommissie weer een 
Kangoeroeochtend voor circa 100 kinderen 
van 4 tot 6 jaar van basisschool Hof ter 
Weijde.
Het was de dag voorafgaand aan deze 
ochtend nog wel spannend. In 2017 
hebben we deze ochtend namelijk moeten 
afzeggen wegens een stevige storm en 
nu werd er op donderdagmiddag opnieuw 
code geel gegeven vanwege mogelijke 
harde windstoten. Gelukkig bleek het op 
vrijdagmorgen toch mee te vallen en kon 
de ochtend gewoon doorgaan. Bij het klaar 
zetten van de spelletjes nog een flinke 
regenbui, maar daarna werd het droog en 
hebben we ook de zon nog gezien.
De kinderen van de groepen 1 en 2 
van deze basisschool kregen allerlei 
korfbalspelletjes voorgeschoteld en hebben 
zich uitstekend vermaakt. Tussendoor was 
er een lekkere plak ontbijtkoek , limonade 
en een mandarijnen, gesponsord door de 
Plus uit Veldhuizen en klaar gemaakt door 
André en Gerrie. 
Met dank aan zo’n 14 vrijwilligers van 
onze club hebben we de kinderen van Hof 
ter Weijde kunnen laten kennis maken 
met korfbal. Het was een zeer geslaagde 
ochtend.

Clinics
De komende periode gaan wij ons richten op de mogelijkheid om clinics op basisscholen te gaan laten 
geven door Sven. Lijkt het jou ook leuk om een keer een clinic te geven of zou je Sven willen helpen? 
Meld je dan bij ons aan.

Versterking gezocht
Verder zoeken wij nog versterking/uitbreiding van onze commissie. Wil je ons helpen om af en toe 
een spelletjesochtendte organiseren voor jongere kinderen of andere ledenwerfacties: mail dan naar 
ledenwerf@fiducia.nu. 

Groetjes,
De ledenwerfcommissie, Alexandra, Carin, Sandra en Susette
ledenwerf@fiducia.nu



Enige tijd geleden is de Grote Club Actie van start gegaan en wel op 15 September 
jl. Al snel kreeg ik het boekje van Senioren 2 terug met 27 verkochte loten.
Dit jaar kunnen er ook weer loten online gekocht worden. Op de web site van 
Fiducia staat een link. Deze link is vrij makkelijk en kun je ook delen met familie/
kennissen of vrienden. 
Ook dit jaar zijn er weer leuke prijzen te winnen. De 3 jeugdleden die de meeste 
loten hebben verkocht, verdienen leuke prijzen! Deze zullen worden uitgereikt in de 
zaal bij een thuiswedstrijd van de selectie. Ook voor de teams die gezamenlijk een boekje hebben 
ontvangen is een prijs te winnen. Gezellig na de wedstrijd nog even met je team wat drinken met een 
overheerlijk bittergarnituur. 
Vorig jaar hebben we het mooie bedrag van €850,= mogen ontvangen. De boekjes kunnen tot 19 
november worden ingeleverd bij Jacqueline van Dijk, Schaduwrijk 9, De Meern

Namens De sponsorcommissie, Jacqueline van Dijk (06-25452538)

Wij als AC hebben weer bij elkaar gezeten om te broeden op leuke, vernieuwende activiteiten. We heb-
ben van de meeste activiteiten de data al vast staan. Zet dus alles alvast in je agenda en kom gezellig 
naar de activiteiten!

Datum   Activiteit

20 oktober   Oktoberfest   
30 november   Sinterklaas Welpen, F en E
30 november  Sinterklaas D, C, B en A
6 januari   Nieuwjaarsreceptie
19 of 26 januari   Feestavond
1 februari   Spelletjes avond F, E, D, C en B
15 februari   Wijnproefavond
Maart   Beerpong  
13 april    Casino avond
Mei   Supersaturday
Mei   Sponsorschieten
Juni   Boerinn D, C en B
Juni   Play-In Welpen, F en E
29 juni    Fiduciadag

Verdere informatie zoals tijden en thema’s volgen later. Er kunnen nog activiteiten bij komen dus houd 
de nieuwsbrief, website en facebook pagina van Fiducia in de gaten!





Marlies Schenk     30-09-’77 Marek Snopko    03-11-’81
Roy van der Stok  30-09-’10 Rebecca Staats    04-11-’97
Jochem Rotscheid   01-10-’07 Nicolette Mulder-de Jong  05-11-’72
Thea de Maa-Huizer  02-10-’68 Isis van den Berg   05-11-’08
René Buitenkant   04-10-’53 Jacqueline van Dijk-Bols  10-11-’68
Jelle Kragten   04-10-’04 Michiel Purmer    10-11-’72
Stan Fijneman   04-10-’08 Wil Houtzager    11-11-’57
Wessel Stob   06-10-’67 Hans van Breugel   11-11-’58
Luna Scholte    06-10-’04 Elroy Fokkenrood   12-11-’66
Chris van Leeuwen  07-10-’96 Maartje Vos-Mulder   12-11-’84
Marijn Stob   07-10-’01 Sanne van der Stok   12-11-’12
Sandra van den Bosch  08-10-’90 Myrthe van Overbeek    13-11-’11
Piet van Houwelingen  10-10-’57 Kjeld Vosjan    15-11-’76
Elouan Salve   13-10-’03 Nancy van Heerde-Chen  16-11-’71
Jolanda Gerssen  17-10-’67 Angelique van Veen-van den Berg  17-11-’69
Fedra Werensteijn  17-10-’11 Max Geraedts    17-11-’03
Carmijn Werensteijn  17-10-’11 Sara Looman    20-11-’11
Ruut-Jan Bakkenes   18-10-’75 Melissa Verheul    23-11-’89
Stijn Dijkgraaf   18-10-’05 Jesse van Rietschoten   23-11-’92
Jorrit de Maa   19-10-’00 Floor van Maren   23-11-’07
Stephanie van Drogenbroek 19-10-’02 Esther Staats    24-11-’00
Richelle Ijpma   20-10-’09 Mats de Rooij    24-11-’05
Feline Broekhuijsen  21-10-’09 Anouk van der Poel   25-11-’90
René Schenk   23-10-’72 Imke Morriën     26-11-’06
Romy Elbertse   23-10-’98 Astrid Smit-Alberts   27-11-’64
Arjan de Jong    24-10-’71 Arie van Leeuwen   28-11-’57
Paul van der Velde   24-10-’84 Albert Eikelenboom   28-11-’69
Tarai Chotesing   24-10-’05 Nadine Schuitema    28-11-’06
Ellie Teune   25-10-’67 Sharon Bak    29-11-’03
Carola van Oostveen  27-10-’88 Mirte Morriën    29-11-’04
Patrick Bakker   03-11-’72

      Geboortedatum  Lid sinds 

Lars van ‘t Hoff   M  14-12-’10  01-07-’18 Pupillen 
Danique Brandenburg  V  27-04-’08  07-07-’18 Pupillen
Merith Brandenburg  V  12-08-’10  07-07-’18 Pupillen
Martijn Bravenboer  M  09-02-’08  15-07-’18 Pupillen
Danny van Heerde  M  26-08-’69  21-07-’18  Recreanten
Jeanne van Zuijlen  V  15-06-’06  09-09-’18 Aspiranten
Joas van der Velde  M  04-12-’12  09-09-’18 Pupillen
Ilse Grootendorst  V  16-01-’11  09-09-’18 Pupillen
Sara Looman   V  20-11-’11  20-09-’18 Pupillen
Indi Zwaard   V  04-02-’13  30-09-’18 Welpen
Hannah Gerritsen  V  29-07-’08  30-09-’18 Pupillen





De afgelopen periode heeft Fiducia weer nieuwe sponsoren mogen verwelkomen, namelijk Aannemers 
bedrijf Gremmé, Restaurant Kort-Jak en Heller Advies.

Aannemers bedrijf Gremmé shirtsponsor van Fiducia A1
Aannemersbedrijf Gremmé is een echt familiebedrijf dat al meer dan 20 jaar zelfstandig werkzaam 
is in de woning- en utiliteitsbouwsector. Jan en Eelco staan bekend om de heldere communicatie, 
klantgerichte aanpak en leveren bouwkundige oplossingen op maat. Ook als het gaat om duurzaamheid 
ben je bij hen aan het juiste adres. Jan en Eelco blijven zich continu ontwikkelen op dit vlak om ervoor 
te zorgen dat ze de woningen die zij bouwen ook klaar zijn voor de toekomst.

Eelco die zelf jaren heeft gekorfbald kiest voor het sponsoren van onze junioren omdat hij zelf de 
junioren als leukste tijd heeft ervaren bij de korfbalsport. 

https://www.aannemersbedrijfgremme.nl

Restaurant Kort-Jak trotse shirtsponsor van Fiducia 3
Restaurant Kort-Jak ligt in het groene hart, op de grens van Harmelen, Vleuten en Haarzuilens. Dit 
restaurant bestaat al 33 jaar en u kunt hier met vrienden, familie of zakelijk terecht voor een pannenkoek, 
lunch of diner. Met het prachtige uitzicht op de weilanden en 700 meter van kasteel ‘de Haar’ is dit een 
bekende plek in het groene hart. 

Zowel voor het derde team van Fiducia als voor restaurant Kort-Jak staat gezelligheid voorop, vandaar 
de keuze voor het sponsorschap. 

http://www.kortjak.nl



Heller Advies shirtsponsor van Fiducia B1 
Heller Advies is een klein onafhankelijk kantoor, opgericht in 2002. Hoofdactiviteiten zijn administratieve 
dienstverlening in de breedste zin en fiscaal en ondernemingsgericht advies. 
Zij zijn gevestigd in de Meern, in het centrum van het land, en zijn zodoende maar beperkt regiogebonden. 
Tot onze klanten behoren zowel bedrijven uit het MKB die zowel nationaal als internationaal actief zijn.

Twee kinderen van Misja spelen korfbal waarvan zijn dochter in de B1. Aankomend jaar gaat de B1 
hoofdklasse spelen en Misja Heller is trots dat de B1 met het logo van Heller Advies in de zaal gaat 
spelen.

https://www.helleradvies.nl

Ken jij nog een sponsor?!
Ken jij nog potentiële sponsoren voor Fiducia? Of ken je een sponsor die jouw team wilt sponsoren? 
Laat het weten aan de sponsorcommissie. 

Carlijn Vos, Marleen Vos, Jacqueline van Dijk en Judy Delfgou

sponsorcommisie@fiducia.nu 



Tot zover de vijfde editie van Fiducia’s Newsflash! De volgende editie komt uit in begin december. Heb 
je nog input voor de nieuwsbrief? Stuur het op naar nieuws@fiducia.nu. 


