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Informatie boekje
In dit boekje vind je allerlei informatie over KV Futura en over
korfbal. Heel interessant voor nieuwe leden (en hun ouders), maar
ook leuk en handig als je al jaren lid bent.

Bewaar dit boekje goed, want dan heb je altijd de Futura-informatie
bij de hand!
Wanneer je na het lezen van dit boekje nog vragen hebt of je wilt
graag bij iets helpen laat het dan gerust weten!!

Clubhuis: ”Futopia” Stokroosveld ingang Zonnebloemstraat 159b
Postadres: Valkenboskade 547, 2563 JD Den Haag
E-mail: Futura.denhaag@knkv.nl
Website: www.kvfutura.nl
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Over K.V. Futura
KV Futura is een gezellige, sociale korfbalvereniging met haar clubhuis op het Stokroosveld.
De vereniging is op 2 mei 1990 tot stand gekomen uit een fusie tussen korfbalverenigingen
SV PAMS en VES. Door deze fusie is Futura een mengelmoes van culturen en achtergronden.
Dit geeft de vereniging een gezellige sfeer, waarin iedereen de ruimte heeft om zichzelf te
kunnen zijn. Nieuwe leden zullen zich bij Futura snel thuis voelen.
KV Futura is een vereniging waarbij plezier samen gaat met prestatie. Wij streven ernaar om
iedere speler op zijn of haar niveau de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen in de sport.
Tegelijkertijd doen we naast het korfballen veel gezellige dingen voor jong en oud. Een greep
uit onze activiteiten:
Sinterklaasfeest, kerstfeest, speurtochten, spelletjesavonden, klaverjassen, darten,
feestavonden en niet te vergeten het jeugdkamp.
Website
Veel informatie over onze verenging is te vinden op onze website: www.kvfutura.nl.
Futuraskoop
Op onze website is wekelijks ons digitale clubblad; de Futuraskoop te vinden
In de Skoop staan altijd het wedstrijdprogramma, de wedstrijdverslagen, berichten vanuit de
vereniging en verschillende commissies, het trainingsprogramma, de bardiensten, oproepjes,
routebeschrijvingen en nieuwtjes. Het is leuk om de Futuraskoop elke week helemaal door
te nemen. Zo ben je altijd op de hoogte!
Leden kunnen ook zelf berichten plaatsen in de Futuraskoop.
Stuur dan een mailtje naar redactie@kvfutura.nl.
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Opzet van de vereniging

Korfbal: voor wie?
Korfbal is geschikt voor iedereen die het leuk vindt om samen met anderen te sporten. Het
is een echte familiesport; voor jongens en meisjes, mannen en vrouwen van jong tot oud. Bij
Futura kan je al beginnen als je 3 jaar bent!
Korfbal is de enige gemengde teamsport!
Korfbal is leuk omdat;
• In een teamsport speel je samen met anderen. Zeker kinderen leren zo om te gaan met
leeftijdsgenootjes.
• Bij korfbal mag je bovendien niet lopen met de bal. Iedereen wordt dus bij het spel
betrokken: jongen of meisje, goed of minder goed.
• Korfbal is een gemengde sport. Dat maakt het natuurlijk extra gezellig. Bij korfbal is je
partner dan ook altijd welkom.
• Bij korfbal moet je aanvallen én verdedigen: iedereen komt dus aan de beurt!
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Kangoeroeklup 3-6 jaar
Speciaal voor kinderen in de leeftijd 3-6 heeft Futura de Kangoeroe
Klup. Bij de Kangoeroe Klup maken kinderen kennis met leuke,
leerzame en verantwoorde spelvormen die speciaal voor deze
leeftijd zijn ontwikkeld. Er wordt 1 keer per week getraind op
zaterdagochtend van 10.00-11.00. De Kangoeroe-training bestaat uit
veel korfbalgerichte en balgerichte spelletjes, waarbij de nadruk ligt
op plezier maken. Naast trainen doen de kangoeroes regelmatig
leuke dingen, zoals carnaval, spelletjesdag,
pietentraining, etc.
Als kinderen eraan toe zijn om wedstrijdjes te gaan
korfballen, kunnen zij geleidelijk de overstap maken
naar het “echte” korfballen in een F team.

Jeugd 7 -18 jaar
Bij Futura spelen alle jeugdteams hun wedstrijden op zaterdag. Zij trainen meestal 2x per
week. Doorgaans zijn dit de dinsdag en de vrijdag. Echter, in de zaal periode kunnen deze
dagen anders zijn. We zijn dan afhankelijk van welke gymzalen en sporthallen we krijgen
toegewezen van de gemeente Den Haag.

Senioren 18 -88 jaar
Bij Futura kun je in de senioren spelen vanaf 18 jaar. In welk team je speelt hangt af van je
kwaliteiten, mogelijkheden en wensen. De selectie van Futura traint 2x per week, andere
teams trainen 1x per week.
Bij de senioren kent Futura zaterdag- en zondagteams. Afhankelijk van de wensen van het
team en de wensen en mogelijkheden van de club wordt besloten op welke dag een team
speelt.

Recreanten en ouders
Futura heeft al een aantal jaren een aantal enthousiaste recreanten en ouders die
gezamenlijk trainen. Dit om fit te blijven en natuurlijk voor de gezelligheid. Iedereen die ook
eens wil proberen om een balletje te gooien is van harte welkom.
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Lid worden
Wanneer je lid wilt worden van Futura moet je een aanmeldingsformulier invullen. Deze is te
vinden op de website www.kvfutura.nl. Je kunt hem ook opvragen bij de trainers of bij de
secretaris ( secretaris@kvfutura.nl).
Wanneer je lid bent van Futura, betaal je ieder termijn/kwartaal een bedrag dat afhankelijk
is van wat voor lidmaatschap je aangaat.
Verschillende soorten lidmaatschap
Je kunt je in diverse vormen aanmelden als lid bij onze vereniging. De volgende soorten
lidmaatschappen zijn er binnen onze vereniging;
Spelend lid; Senioren, Junioren, Aspiranten en Pupillen.
 Veld
 Zaal
 Beide
Niet-spelend lid
Kangoeroe lid*
Recreant
Donateur


-

Contributietarieven
Contributie per jaar 2012-2013 **
> 18 jaar
Senior
16 t/m 18 jaar
junior
10 t/m 15 jaar
aspirant
7 t/m 9 jaar
pupil
recreant
Niet- spelend lid
donateurs

Euro
€ 268,00
€ 215,00
€ 165,00
€ 137,50
€ 127,50
€ 115,00
€ 52,50

* Kangoeroes betalen geen contributie. Zij betalen slechts een tegemoetkoming in onze
onkosten van € 5,- per maandelijkse termijn. Dit kan via automatisch incasso worden
voldaan.
**Wijzigingen voorbehouden conform verenigingsjaar en datum van aanmelding.
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Teamindeling
Korfbal is een teamsport en dus moeten er teams samengesteld worden. Dat proberen we
natuurlijk zo goed mogelijk te doen.

Teamindeling bij de jeugd
De JC (Jeugd Commissie) zorgt in overleg met de trainers en coaches van de teams voor de
teamindeling van de jeugd. Je leeftijd is hierbij belangrijk; als je te oud bent, mag je in
sommige teams niet meer meedoen. Natuurlijk houdt de JC zoveel mogelijk rekening met
jouw vriendjes en vriendinnetjes, maar helaas kunnen niet alle wensen vervuld worden.
Zeker in de teams die op hoog niveau korfballen, wordt gekeken hoe goed je kunt korfballen.
Zo spelen de kinderen die erg goed zijn samen en spelen de kinderen die nog niet zo goed
zijn samen. Dat is voor iedereen wél zo leuk, want niemand vindt het prettig om elke week
te verliezen van een te grote en te sterke tegenstander!
Kinderen vinden het natuurlijk wel eens vervelend als ze niet bij vriendjes of vriendinnetjes
staan. Onze ervaring is echter dat het in het ‘nieuwe’ team na een paar keer trainen net zo
gezellig blijkt te zijn. Bovendien kom je je vrienden tijdens of na de training, op feestavonden
en bij het invallen in een ander team vast wel weer tegen!

Teamindeling bij de senioren
De TC (Technische Commissie) is verantwoordelijk voor de teamindeling van de senioren. De
TC probeert de spelers zo goed mogelijk in te delen naar sterkte en leeftijd. De hoofdtrainer
van KV Futura heeft de belangrijkste stem in het samenstellen van de selectie (meestal is dat
Futura 1 en Futura 2).
Ben je het echt niet eens met de indeling? Informeer dan gerust naar de reden bij JC of TC,
maar bedenk dat deze vrijwilligers het ook niet iedereen naar de zin kunnen maken.
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Wedstrijden
Veld- en zaalcompetitie
Van augustus tot november spelen we buiten op ons eigen veld. Van november tot maart
gaan we verder in de sporthal en vanaf maart spelen we opnieuw op het veld. Bij de jeugd
en de lagere seniorenteams zijn dat drie aparte competities; je kunt dus drie keer per jaar
kampioen worden!

Spelen op het veld
Futura beschikt over een groot grasveld en een gezellig kantine, ‘FUTOPIA’. We beschikken
tevens over 1 heren kleedkamer, 1 dameskleedkamer en 1 kleedkamer voor scheidsrechters.
Het is een langgekoesterde wens van Futura om in de toekomst te beschikken over
kunstgras. Het bestuur is daarvoor druk in touw en houdt de leden op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen via de Futuraskoop en op de Algemene Ledenvergadering.

Spelen in de zaal
Als we spelen in de zaal, trainen we uiteraard ook in de zaal.
De trainingen vinden plaats in diverse sporthallen en gymzalen, waaronder Zuidhaghe,
sporthal Ockenburg, gymzaal in de Zonnebloemstraat, sporthal van GDA, etc. Hiervan wordt
ieder jaar een overzicht geplaatst in de Futuraskoop en op de Futura website.
Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in onze thuishal:
Sporthal Zuidhaghe
Beresteinlaan 625h
2542 JR Den Haag
Telefoon kantine Zuidhaghe: (070) 367 77 09

Zaalcommissaris
Gedurende de zaalperiode doen we regelmatig een beroep op leden en ouders van leden
om zaalcommissaris te zijn bij een wedstrijd. Dit houdt o.a. in dat je let op dat de wedstrijd
op tijd begint, de scheidsrechter aanwezig is ect. In de Futuraskoop kun je lezen wat dit
allemaal precies inhoudt en wanneer je aan de beurt bent.
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Aanwezigheid en afmelden
Korfbal is een teamsport, dus eigenlijk verwachten we dat je er altijd bent! Als je echt niet
kan is het belangrijk dat je dat zo vroeg mogelijk meldt. Voor trainingen dien je je af te
melden bij je trainer, voor wedstrijden dien je je af te melden bij het wedstrijd-secretariaat
deze staan ook vermeld in het wedstrijdprogramma in de Futuraskoop of op de site. De
wedstrijdsecretaris kan dan een vervanger zoeken, zodat je team toch compleet is.

Op tijd aanwezig zijn
In ons digitale clubblad, de Futuraskoop, vind je altijd de
begintijden van de wedstrijden en de tijden waarop je aanwezig
moet zijn. Kom op tijd, dan kun je je rustig verkleden en nog even
warm lopen!

Vervoer naar uitwedstrijden
Bij uitwedstrijden van senioren wordt onderling geregeld wie er rijdt. Bij de jeugd wordt aan
het begin van de competitie een vervoersschema uitgedeeld. Hierop staat precies wanneer
de ouders of verzorgers van iedere speler moeten rijden. Wanneer je niet kunt, is het de
bedoeling dat je zelf ruilt met één van de andere ouders: de telefoonnummers staan op het
vervoersschema. Geef de wijzigingen wel even door aan de coach, zodat deze weet welke
ouders rijden.
Waar vertrekken we?
Wanneer we uitwedstrijden spelen, vertrekken we altijd bij het bruggetje naar het veld in de
Stokroosstraat, tegenover de ingang van de seniorenflat (adres in de adreslijst).
Routebeschrijvingen
De routebeschrijvingen naar de uitwedstrijden zijn wekelijks te vinden in de digitale skoop.
Eventueel kunt u de routes ook altijd op internet vinden via : www.knkv.nl, Menukeuze
Clubs& Regio’s. Op de deze pagina staan vrijwel alle clubs waar Futura tegen kan spelen en
hun clubkleuren vermeld.
Afgelastingen
Bij slecht weer tijdens de veldcompetitie beslist de scheidsrechter of het duel doorgaat. Voor
een beetje regen zijn we niet bang! Kom dus gewoon naar de kantine. Als een wedstrijd
afgelast wordt, hoor je dat van de coach of de aanvoerder. Als je van buiten Den Haag komt,
kun je even naar de kantine bellen.
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Drinken in de rust
Op het veld wordt bij de oudere teams in de rust thee geschonken. De jongere teams krijgen
ranja. In de sporthal lukt dat niet, dus dan moet je zelf voor je drinken zorgen, of water
drinken. Op het veld is de rust 5 tot 15 minuten, in de zaal 5 minuten.
Toernooien
Soms spelen we een toernooi met meerdere wedstrijden. Dat is altijd een hele leuke dag!
Informatie hierover krijg je via de Futuraskoop of via de website.
Douchen na wedstrijd en training
De Futura-kantine beschikt over twee kleedkamers met douches. Het is niet verplicht om te
douchen na wedstrijd of training, maar natuurlijk wél zo fris. Dat geldt ook voor
uitwedstrijden en in de zaal. In tegenstelling tot de vooroordelen over korfbal is douchen
niet gemengd, de herenkleedkamer is voor de heren en de dameskleedkamer voor de
dames.
Scheidsrechters
Bij een korfbalwedstrijd horen natuurlijk ook spelregels. De scheidsrechter let er op dat
iedereen zich aan de spelregels houdt. Bij de meeste teams moet iemand van de thuisploeg
de wedstrijd fluiten. Scheidsrechters zijn vrijwilligers die er voor zorgen dat jij je wedstrijd
kan spelen. Zorg dus dat je je netjes gedraagt, ook als je vindt dat de scheidsrechter een fout
maakt. Jij speelt immers ook nooit een foutloze wedstrijd!
We hopen natuurlijk niet dat het nodig is, maar mocht een
scheidsrechter je een gele of een rode kaart geven, dan moet je de
bijbehorende boete zelf betalen.
Wil je meer weten over de spelregels van korfbal? Kijk dan op de
website van de korfbalbond: www.knkv.nl
Wil jij ook scheidsrechter of jeugdwedstrijdleider worden? Geef dat
dan even door aan de Technische Commissie!
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Regelgeving m.b.t. materiaal, wedstrijdduur, etc.
Hier onder kun je zien welke regels ect. horen bij welke leeftijdscategorie
Categorie

Leeftijd
maximaal

Veld
afmetingen*

Duur
Wedstrijd
zaal

Senioren

> 18 jaar

60 bij 30
meter

2 keer 30
minuten

A-jeugd

16, 17, 18
jaar

60 bij 30
meter

2 keer 30
minuten

B-jeugd

14 en 15 jaar

50 bij 25
meter

2 keer 25
minuten

C-jeugd

12 en 13 jaar

50 bij 25
meter

2 keer 25
minuten

D-jeugd

10 en 11 jaar

40 bij 20
meter

2 keer 25
minuten

E-jeugd**

8 en 9 jaar

40 bij 20
meter

2 keer 20
minuten

F-jeugd

6 en 7 jaar

1 vak van 25
bij 15 meter

2 keer 20
minuten

Kangoeroe

3 t/m 6 jaar

Kangoeroes spelen nog
geen echte wedstrijden

Duur
Wisselen
Bal
Hoogte
wedstrij van vak
korf
d
veld
2 keer
Om de 2
nr.5
3,5 mtr
35
doelpunten
minuten
2 keer
Om de 2
nr. 5 3,5 mtr
35
doelpunten
minuten
2 keer
Om de 2
nr. 5 3,5 mtr
30
doelpunten
minuten
2 keer
Om de 2
nr. 5 3,5 mtr
25
doelpunten
minuten
2 keer
Om de 12,5 nr. 5 3 mtr
25
minuten
minuten
2 keer
Om de 10
nr. 4 3 mtr
20
minuten
minuten
2 keer
n.v.t.
nr. 3 2,5 mtr
20
minuten
Kangoeroes gebruiken verschillende
maten Kleine ballen en lage korven

* In de zaal is het veld 40 bij 20 meter voor alle teams die met twee vakken spelen.
** E-jeugd kan ook in 1 vak spelen; de gegevens zijn dan hetzelfde als bij de F-jeugd.
Schoenen
In de zaal speel je op gymschoenen. Er zijn nog steeds zalen waar je met zwarte zolen niet
mag spelen. Schoenen die je buiten aan hebt gehad, mag je sowieso niet in de sporthal aan
doen. Op het veld kun je het beste schoenen met noppen aan doen, zodat je ook bij nat
weer niet uitglijdt. Er zijn steeds meer clubs die kunstgras hebben. Als je speciale
kunstgrasschoenen hebt, kun je op de website van het KNKV kijken of een club op kunstgras
of op gewoon gras speelt en je schoeisel daarop aanpassen. (www.knkv.nl menu Clubs &
Regio’s linkermenu Verenigingen).
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Tweedehands
Zeker als je voeten nog groeien, kan het kopen van schoenen een kostbare aangelegenheid
zijn. In Futopia staat daarom een grote doos met gebruikte schoenen. Neem gerust een
kijkje of er schoenen in de doos zitten die je kunt gebruiken. Deze schoenen kosten niets,
echter een kleine donatie in de fooienpot op de bar is uiteraard welkom! Als jouw schoenen
te klein zijn geworden, stop ze dan in die doos. Zo helpen we elkaar om de kosten te
beperken!
Tenue
Op dit moment zijn vrijwel alle teams van KV Futura voorzien van
gesponsorde shirts. Die hoef je dus niet zelf aan te schaffen. Het blauwe
sportbroekje (heren) of rokje (dames) moet je wel zelf aanschaffen.
Futurakleding is te verkrijgen bij AJ Sports, Dierenselaan 47-49,
www.ajsports.nl
In sommige teams zijn de truien, trainingspakken of zelfs de sporttassen ook gesponsord. Als
je in zo’n team staat, krijg je die aan het begin van het seizoen uitgereikt. Natuurlijk
verwachten we wel van je dat je met de spullen van de vereniging net zo zuinig bent als met
je eigen spullen.

Shirts wassen
Natuurlijk moeten de shirts na elke wedstrijd gewassen worden. Om de beurt nemen de
spelers de shirtjes mee naar huis. In de shirtjestas vind je een formulier hoeveel shirts er in
moeten zitten. Controleer voor je naar huis gaat even of je alle shirts hebt. Mocht je een
shirt missen, meld dat dan aan je coach.

Sponsormogelijkheden
Bij Futura lopen een heleboel leden rond en deze leden werken weer bij bedrijven. Binnen
Futura is er een sponsorcommissie actief die ernaar streeft om voor alle teams een
shirtsponsor te contracteren. Het zou dus zomaar kunnen dat er eens gevraagd wordt waar
je werkt en of die werkgever misschien interesse heeft in het sponsoren van een team.
Op de site kun je lezen over de verschillende mogelijkheden, die uiteen lopen van het
sponsoren van een bal tot een team compleet in het nieuw steken. Je begrijpt dat het
hebben van sponsoren van groot belang is voor Futura. Zo kunnen we de kosten voor de
leden zo laag mogelijk houden en kunnen we investeren in de toekomst van de club.
Wanneer je vragen of ideeën hebt kunt je kijken op de site onder het kopje sponsoring, of
contact op nemen met: pr@kvfutura.nl
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Donateur en Club van 100
Wanneer je op een andere manier dan shirt-sponsoring een steentje bij wilt dragen aan de
club, kun je dit doen door middel van een donateurlidmaatschap of lid worden van de club
van 100. Meer informatie hierover kun je vinden op de site. En ook hiervoor geldt alle kleine
beetjes helpen!

Ouders graag, we kunnen niet zonder
Bij heel veel van de voorgaande beschreven
onderwerpen spelen ouders een grote rol. Zij zijn toch
de opvoeders. Natuurlijk brengt het sociale gebeuren
van een vereniging wat “opvoeding mee”. Maar wij
vinden het heel prettig wanneer ouders zelf het
goede voorbeeld geven. Dit geldt voor het op tijd
komen/ brengen en halen bij trainingen en
wedstrijden. Maar we rekenen er ook op dat je aan
de zijlijn een voorbeeld bent voor je kind. Kinderen
zullen van zichzelf een al dan niet terechte beslissing
van een scheidsrechter accepteren of zelfs niet
opmerken.
Een ouder die vanaf de zijlijn commentaar levert, zorgt dat het kind en zijn ploeggenoten
niet meer bezig zijn met wat zij het leukste vinden: een korfbalwedstrijd spelen. Ontneem je
kind dat plezier niet!

Jeugd Activiteiten
Bij Futura is niet alleen het korfballen erg gezellig; de activiteiten die
we organiseren zijn minstens zo leuk! De Jeugdactiviteiten Commissie,
KIDS ACTIEF, organiseert diverse keren per seizoen leuke activiteiten
voor jong en oud. Zo hebben we een slaapfeestje, survival, diverse
disco’s, kerstdiner, ladiesnight, mannenavond, speurtochten en komt
ieder jaar de Sint langs. Kortom, voor iedereen wat te beleven.
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Futurakamp
In de eerste week van de zomervakantie (van zaterdag t/m zaterdag) van de basisschool
vindt het jaarlijkse Futura kamp plaats. Het kamp is voor alle jeugdleden van 7 jaar en
ouder. Alle kinderen van de F-jes t/m de A-tjes kunnen mee. Ieder jaar gaan er zo’n 40 a 45
kinderen mee, en hebben dan een te gekke week. Een grote groep enthousiast vrijwilligers
(zo 15 à 18 leiders) bereiden gedurende het gehele jaar alle spelletjes, tochten en het thema
voor. Dit maakt dat het kamp niet zomaar een kamp is, maar een onvergetelijke week is vol
spanning en avontuur. De leiders gaan vaak al een dag eerder naar het kampterrein om alle
tenten op te bouwen, want gedurende de week slapen alle kampgangers in tenten.
Gedurende de week is er geen alcohol op het kampterrein te vinden, niet bij leiders maar
zeker ook niet bij (oudere) deelnemers.
In het najaar is er altijd een kampavond, waar alle ouders en kinderen kunnen nagenieten
van alle foto’s, grappige momenten en natuurlijk de kamp dvd bestellen.

Kantine
In de kantine is het altijd gezellig. Vanuit de kantine of vanaf het terras kun je naar de
korfbalwedstrijden kijken onder het genot van een kopje koffie of wat anders lekkers. Ook
na de trainingen is er de mogelijkheid om gezellig na te praten en wat te drinken. We
hebben hem gelukkig nog nooit hoeven te gebruiken, maar in onze kantine hangt ook een
AED-apparaat. En natuurlijk zijn we in het bezit van een EHBO-doos. Beide bevinden zich bij
de bar.
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Kakelbont Kids BSO
Sinds een aantal jaren is er in onze kantine ook een BSO gehuisvest. Op
de doordeweekse dagen komen kinderen van scholen uit de buurt naar
Villa Futura van Kakelbont Kids. Voor meer informatie of contact kijk
dan op: http://www.kakelbontkids.nl

Kantinediensten
De kantinecommissie coördineert de kantinediensten, de inkopen en allerlei andere zaken
die bij de kantine komen kijken. Natuurlijk kunnen ze altijd mensen gebruiken die ook eens
achter de bar willen staan. Ervaring is niet nodig, want het is niet moeilijk en je krijgt
voldoende uitleg. Bovendien is het óók aan die kant van de bar best gezellig! Wil je ook eens
een kantinedienst doen of wil je hier informatie over, neem dan gerust contact op met de
kantinecommissie .
In onze kantine schenken we geen alcohol aan jeugd onder de 16 jaar. Verder is er pas
alcohol te koop nadat jeugd klaar is met spelen, en op dagen dat er alleen senioren spelen
vanaf 13:00 uur.
Openingstijden
De kantine is geopend tijdens trainingsavonden en gedurende wedstrijddagen. Regelmatig
organiseert de kantinecommissie etentjes, klaverjasavonden en andere activiteiten. Op
www.kvfutura.nl kunnen alle leden zien welke activiteiten er in de kantine gepland zijn.

Eten uit eigen keuken
KV Futura beschikt over een fraaie keuken, waarin op zaterdag en zondag (meestal) friet,
tosti’s en andere snacks gebakken worden. Als het 1e en 2e team thuis spelen is er vaak
gelegenheid voor alle leden om gezellig te blijven eten! Onze kantinecommissie kan heerlijk
Indisch koken, dus deze etentjes zijn een echte aanrader!
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Schoonmaken en schoonhouden
Futura vindt het reuze gezellig als mensen blijven plakken aan de bar, maar dat bedoelen we
dan wel figuurlijk. Het spreekt voor zich dat Futura haar accommodatie ook netjes wil
houden. Daarom is tijdens het veldseizoen iedere week een junioren- of seniorenteam aan
de beurt om schoon te maken. Welk team dat is, vind je in ons clubblad; de Futuraskoop.
Natuurlijk zal schoonmaken van de meeste leden niet de hobby zijn, maar het moet
gebeuren. Daarom vragen we ieders medewerking: niet alleen bij de ‘teamschoonmaak’,
maar ook tussendoor.

-

Laat de kleedkamers na het douchen netjes achter
Veeg voor het betreden van de kantine de
noppenschoenen schoon aan de borstels.
Breng lege flesjes terug bij de bar en gooi afval in de
prullenbak. Zie je rommel liggen die niet van jou is?
Oprapen en weggooien is een kleine moeite

Mariaal en onderhoud
Binnen de eigen accommodatie wordt er een hoop werk verzet. Naast kantinediensten en
schoonmaken, is er een waslijst met zaken die periodiek gecontroleerd, onderhouden of
vervangen moeten worden. Ook daarbij krijgt Futura hulp van een aantal vrijwilligers.

Iets kapot? Wacht niet af!
Een verstopte WC? Een douche die niet warm wordt? Dat zijn dingen die je waarschijnlijk
niet 1-2-3 zelf op kan lossen. Meld het probleem bij de kantinecommissie.
Lamp kapot? WC-rol op? Voor dit soort dingen hoef je de kantinecommissie niet in te
schakelen hoor! Vraag achter de bar even een nieuwe en het is weer geregeld!

Let op ons kostbare materiaal!
Veel te vaak raken we ballen kwijt omdat er onzorgvuldig mee
om wordt gesprongen. Als je een met een bal en een korf wil
spelen, is dat natuurlijk prima. Maar bij spelen hoort ook
opruimen! En als een bal in de bosjes of de sloot rolt, laat je hem
daar zéker niet liggen!
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Vrijwilligers
In dit boekje lees je over héél veel dingen die we allemaal doen. We? Die ‘we’, dat zijn
natuurlijk de tientallen vrijwilligers die alles organiseren. En ja, bij die ‘we’ hoor JIJ natuurlijk
ook! We willen jou ook als vrijwilliger bij onze club! Want laten we eerlijk zijn: dat hoort er
écht een beetje bij als je lid bent van een club!
Dat kan ik toch niet…
…welnee! Er is zoveel te doen bij Futura, zeker weten dat er ook iets bij zit dat jij kan en dat
je leuk vindt!
Geen idee wat ik zou kunnen doen…
… heb je nog geen ideeën opgedaan na het lezen van in dit boekje? Vraag het dan eens aan
een commissie die je wat lijkt. Of meld het bij een bestuurslid. Dan zoeken zij samen met jou
naar een uitdagende en leuke vrijwilligerstaak!
Daar heb ik allemaal geen tijd voor…
…druk, druk, druk! Maar dat geldt voor iedereen. Ook de mensen die er voor zorgen dat jij
bijvoorbeeld een drankje bij de bar kunt bestellen. We vragen heus niet van je dat je 40 uur
per week in de club steekt maar als iedereen een steentje bijdraagt hoef je echt niet veel te
doen!
Waar kan ik me aanmelden?
Wil jij aan de slag als vrijwilliger? Neem dan contact op met 1 van de commissies. Op de site
vind je een aparte link waarmee je je aan kunt melden. Wij nemen dan contact met jou op
om de mogelijkheden te bespreken.
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Ouders graag gezien!
We hebben in dit boekje al verteld dat we ouders van jeugdleden heel graag hun kinderen
op een positieve manier zien aanmoedigen bij wedstrijden. Het spreekt voor zich dat we
ouders van jeugdleden óók heel graag zien in de rol van vrijwilliger. Een heleboel ouders
doen dat al door af en toe achter de bar te staan, te helpen met de jaarlijkse grote
schoonmaak of zelfs door een team te coachen. Want vrijwilliger zijn is hartstikke leuk!

Waardering
Vele commissieleden, bestuurders, scheidsrechters, coaches, kinderen en ouders zetten zich
met veel enthousiasme vrijwillig in voor onze club. Wij zijn heel blij met al die helpende
handen, want die zijn voor Futura echt onmisbaar!
Vrijwilligerswerk is echter niet geheel vrijblijvend. Opbouwende kritiek op het werk van
vrijwilligers mag dus, maar wél op een fatsoenlijke manier. Bedenk voor je oordeelt altijd
wat je zelf eigenlijk doet en of jij het beter had gekund. Waardering voor de vrijwilligers is op
zijn plaats, dus geef ze af en toe een complimentje!

Welkom en bedankt!!
Wij willen je nogmaals hartelijk welkom heten bij
korfbalvereniging Futura!!

Na het lezen van al deze informatie hopen we dat je een goed beeld
hebt gekregen wat een vereniging en het lid zijn daarvan inhoudt. We
wensen jou en je kind(eren) heel veel plezier toe en willen je hartelijk
bedanken voor het lezen van dit informatie boekje!!
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