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Voorwoord – Komende zondag dagje Futura!

Voor velen van ons wordt het komende zondag weer een dagje Stokroos. Om 10 uur stipt begint het sterrenteam Futura 5,
om half 12 gaat Futura 4 haar tweede jeugd etaleren, om 1 uur start het selectieteam Futura 2 en om half 3 het vlaggenschip
Futura 1. Vanuit het bestuur hopen we op mooi weer en veel gasten: nodig je korfbalvrienden uit voor een zondagje
Stokroos. Laten we de weersvoorspellingen -ai ai ai, regen- verslaan. Anders niet getreurd: gisteren stond een heel publiek in
de regen bij HKV Ons Eibernest Kasper en zijn crew aan te moedigen. Gedeelde smart is halve smart en gelukkig werd er
overtuigend gewonnen. Futura 2 begint met 2 punten aan de competitie.
Alle teams zijn nu los: coaches, spelers, teambegeleiders, succes! Het verzoek om op jullie ballen te letten; Sigi en Hans
hebben die met liefde geselecteerd en in teamzakken gestopt. Hoorden we nu goed dat er alweer spelmaterialen kwijt
waren? Graag wil ik hier trots herhalen dat onze Kangoeroe Klup – voor alle kids tussen de 3 en 6 jaar – van het KNKV een
mooie prijs heeft ontvangen. De Klup ontvangt een K3 bal en een spelpakket, al probeert Mo nu een grote korf te
bemachtigen. We gaan het horen. Anyhow, grote complimenten aan Lisa, Jet en Monique: ik zou zeggen, feliciteer ze als je ze
tegenkomt.
Onze mooie kantine Futopia is opnieuw geverfd en ingericht, zoals jullie hebben gezien. Achter de bar ziet het er wat anders
uit: een nieuwe prijslijst (dank Virna) en mooi uitgestalde drankjes. Verder wordt er nu plaats gemaakt voor een ‘vast’
dartbord in de kantine (dank Greet). Want er hangen nu schermen die de mededelingen laten zien (dank Raymond),
waardoor er ruimte aan de muur ontstaat. Zondag de pijltjes mee? Zoals jullie moeten hebben gezien, de kantine is
geschilderd! Dit is voor het overgrote gedeelte gedaan door Hans de Jong I (Greet en Jerney) en Hans de Jong III (Jolanda,
Thirza en Iris). Lekker bezig heren, het is mooi geworden! De volgende moeilijkheid wordt het dak van de Futopia, dat bol
staat van het regenwater en aan vernieuwing toe is. Genoeg te doen dus.
Aanstaande dinsdagavond zijn er naast trainingen trouwens ook echte wedstrijden op het veld. Futura A1 en Futura 3 spelen,
omdat de eerste competitiewedstrijd uitgesteld werd. Kijken of Futura A1 de grote winst tegen Meervogels - 12-3
gefeliciteerd! - een vervolg kan geven. Om 19 uur begint de wedstrijd tegen Ondo. Futura 3 speelt om 20 uur tegen Velocitas.
Na een nipt verlies tegen ALO afgelopen zaterdag -7-10 – nu de eerste overwinning? Dus je een dinsdagavond overhebt, kom
langs, er is wat te beleven.
Namens het bestuur,
Wimar
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Futura verliest 19-13 in Maartensdijk

Nee, er viel niks te matchfixen in Maartensdijk voor Futura, want als je de ballen er ruim een kwartier lang niet in tieft (Haags
voor inpleuren) dan is het 6-0 achter en dat valt haast niet te fixen; dan loop je achter de feiten aan. En die feiten heetten
zaterdagmiddag Tweemaal Zes, dat in Maarten van Brenk (jaar bij Dalto in de korfballeagueclub gespeeld en nu weer terug)
een superschutter had…totdat hij geblesseerd uitviel.
Iedereen sprak over “de gedoodverfde kampioen”…Tweemaal Zes zou dat zijn, dat wilden wij wel eens zien….TZ was vorig
weekend inderdaad sterk begonnen aan de competitie door met 12-22 bij AKC te winnen. Maar een beetje Hagenees is voor
niemand bang en zodoende betrad Futura gemotiveerd het veld in Maartensdijk…om na 15 minuten tegen een 6-0
achterstand aan te kijken! Dat was vet balen!!
Onze aanval zag de vrije ballen en de schoten steeds van de korf ketsen en rollen en intussen had die Maarten van Brenk er al
vier inliggen! Futura verdedigde volle bak en gaf voortdurend druk, maar die Maarten tilde de bal gewoon door de korf… Bart
eiste “direct druk” en dat gaf Alex ook, maar Maarten had heel weinig ruimte nodig en schoot superzuiver.
Pas in de 19e minuut kon Jelle via een strafworp, die Els meekreeg, de score voor Futura openen, maar zijn schoten daarna
misten weer net de scherpte. Toch bracht Alex met uit een vrije bal de stand op 6-2. Wacht even, dacht Maarten van B. (niet
te verwarren met onze Maarten v. D): ik smijt er 2 bij voor 8-2…
Jelle slim van dichtbij 8-3, en na de 9-3 een mooie doorloopbal van onze Maarten uit een strakke pass en Cyril die eindelijk de
korf vindt: 9-5.
Onder de paal pittige duels tussen Cyril en Joep (2 meter?), hoop geduw, waarbij scheidsrechter Mantel goed oplet en
veelvuldig uitlegt dat dat niet mag…hoop tekst, maar daar leer je wel veel van. Cyril neemt risico in de onderschepping en
krijgt daardoor een omdraaibal tegen: 10-5 bij rust. Waarop Bart zegt: “Het zijn maar 5 puntjes”, maar dat is best veel.
Futura begint de tweede helft goed en scoort binnen enkele minuten via Alex (vrije bal) en Cyril (schot). In de 3e minuut komt
Marjolein voor Nadia in het veld. 10-7 denk je, maar dan heb je weer die dekselse Maarten v. B die met een doorloop 11-7
scoort. Alex krijgt een stip mee, die Jelle verzilvert, maar opnieuw antwoordt TZ direct: 13-8. Stip voor Rimmie, die Cyril raak
mikt, en even later mist Joep voor TZ een stip…maar toch komt TZ op 14-9 en keurt de scheids een doorloop van TZ af
wegens snijden….240 wenkbrauwen fronsen langs de kant…
In de 18e minuut gaat topscorer Maarten (ik telde er tot dan toe 8) hard door een enkel en moet van het veld af. Gelukkig is
de selectie van Eric Geijtenbeek breed en komt er een krullenbol in het veld die ook best kan korfballen.
Via korven van Els en Maarten komt Futura tot 14-11 terug. Om en om scorend (Marjolein en Cyril) loopt de stand op naar
16-13 in de 25e minuut. Sven komt voor Alex. Futura is moegestreden, kan geen ruimte meer creëren; TZ dient de genadeslag
toe. Maarten maakt nog een fraaie steal aan de middenlijn, Sven en Els missen kansjes en omdat de power eruit duurt het te
lang eer de aanval tot schot komt. Bij 19-13 fluit Mantel voor het einde.
Korven van Cyril 4, Jelle 3, Alex 2, Maarten 2, Els 1, Marjolein 1.
Futura heeft in de tweede helft de huid duur verkocht; wilde TZ best pijn doen, maar kneep niet hard genoeg, nee deze
wedstrijd hebben we niet kunnen fixen. Topscorer Cyril (vandaag 4 korven, vorige week 8) kreeg weinig vrijheid en Tijmen
kon wegens blessure niet spelen, maar hij zal er volgende week thuis tegen AKC vast weer bij zijn!
Zondag 15 september, aanvang 14.30 uur: Futura - AKC op het Stokroosveld. Er zijn vast weer sateetjes en rissoles dus
allemaal komen, adoeh zeg.
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Kangoeroes beginnen maar moeten nog opgang komen

Afgelopen zaterdag stonden we voor de 2x weer in onze noppenschoentjes op het veld een beetje op een ander plekje, maar
er waren wel veel wedstrijden dus moesten we een beetje opschuiven. Diederik vierde zijn 5e verjaardag dus die zat lekker
thuis. Bram stond voor het eerst binnen de lijnen bij een echte wedstrijd van de F1, samen met Jennifer en Quinten. Dus die
kanjers zijn al weer een stapje verder dan de kangoeroes. Heel knap hoor. Verder was Donya er gelukkig weer, Laurens en
Roos als vanouds. En twee nieuwe kanjertjes kwamen vandaag voorzichtig met mama meedoen.
Gezellig was het in ieder geval, druk nog niet echt. Met 5 kangoeroes gingen we tikkertje doen, en wat bal oefeningetjes.
Overgooien gaat bij de 3 vaste kangoeroes echt al heel goed, Zo gooiden Laurens en Lisa wel meer dan 20x over en weer. Na
al dat stil staan, stonden de kleine beentjes weer te trappelen voor een spelletje. Vies en lekker is best favoriet. Zo weten de
moeders gelijk wat hun kroost ineens allemaal lekker vind. Handig, volgende week weer goed opletten en de rest van de
week spruitjes, zuurkool en witlof eten.
Bij het schieten konden ook de twee nieuw kindjes het gat van de korf al best goed vinden. Al is het dan natuurlijk wel lastig
om de bal bij je neus te houden. Toch zijn er heel wat punten gemaakt en werd er uiteindelijk zelf een beetje gestreden wie
er het eerste er 3 in had. Dat was een spannende race. Heel knap hoor.
Nadat de twee nieuwe kindjes even gingen uitrusten en gedag hadden gezegd. Gingen we een moeilijk wie-moet- ikverdedigen-spel doen. Zo dat ging echt super goed. Zo volgde Roos heel goed Monique en waren Laurens en Donya er ook
steeds op tijd bij. Zo konden Jet en Monique geen punt scoren en de korf. Alle handjes waren keurig in de lucht en de billen
naar de korf.
Tot slot een hoop overleg en gegiebel bij het laatste spelletje en daarna de welverdiende limonade. We zijn er benieuwd wie
er volgende week allemaal komen, hopelijk zien we weer wat nieuwe kinderen en wie weet zijn alle “oude” kangoeroes er
ook weer bij.
Tot dan! Groeten Jet, Lisa en Monique
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Jeugdpuistjes 9-9-2013

Een volle bak op het veld. Gelukkig kwam het zonnetje door en waren er veel kinderen die bleven hangen om de volgende
wedstrijd ook te zien. Altijd leuk om met meer publiek te spelen.
Onze Fjes moesten uit tegen Fortuna. Een eerste wedstrijd met nieuwe coaches en nieuwe kinderen is altijd spannend.
Hoewel het nog een gepuzzel was om een compleet team neer te zetten, hebben ze het super goed gedaan. De toppers van
de F1 hebben het tot de rust goed dicht gehouden en kregen maar twee doelpunten tegen. En na een mooie actie heeft
Jennifer ook gescoord. Na de rust was de concentratie wat minder, maar dat is ook niet heel gek als er drie nieuwe kinderen
mee doen zonder te trainen. Ze hebben het super goed gedaan deze week!
De E1 moest tegen onze buren die helaas een stap te groot waren voor ze. Maar het is natuurlijk ook wel even wennen. Ze
moeten nu in twee vakken spelen en dan hebben ze ook nog een grotere bal. Daar moet nog wel wat meer op geoefend
worden bij de trainingen. Een grotere bal betekent ook ietsjes zwaarder, waardoor het gooien en vangen wat moeilijk was.
Maar de Etjes hebben heel hard hun best gedaan en heel hard gelopen. Het lukte één keer om te scoren door Jente.
DubbelZes scoorde er jammer genoeg iets meer.
Op ons eigen veld moest de D2 tegen Die Haghe. Dit was een lastige wedstrijd en het lukte maar niet om te scoren. Er werd
wel goed samengespeeld. Helaas was Die Haghe net een stapje te groot voor ze, waardoor ze de winst weg moesten geven.
Het scoren wilde ook niet lukken, en dat is toch wel belangrijk bij korfbal. Volgende week beter.
De D1 had een pittige tegenstander namelijk Refleks. Zij zijn altijd fanatiek en fysiek. Ook nu weer tegen onze Dtjes. Maar de
Dtjes lieten zich niet kennen. Het overspelen kan wel verbeterd worden en er mag ook wel wat meer samengespeeld worden.
Zo lieten ze helaas de punten liggen in Rijswijk.
Onze C-talenten moesten het zaterdag opnemen tegen Ready. De eerste helft was niet geconcentreerd genoeg, waardoor ze
met een ruime achterstand kwamen te staan van 4 doelpunten. Maar de Ctjes zijn vechters, en als er een ding is wat zij
kunnen is dat wel knokken om toch nog te kunnen winnen. Helaas wilde de bal niet door de mand en werd de wedstrijd
verloren.
De B2 zit er lekker in. Het spel liep goed, de spelers renden hard. En er werd ook nog eens meer gescoord dan de
tegenstander. Het was een leuke wedstrijd, lekker fanatiek. Dat is een fijn begin van een nieuw seizoen. Nu volhouden de
winnende vibe en dan gaan jullie volgende week nog een keer knallen.
Thuis tegen Korbis had de B1 het maar lastig. Beide teams waren gedreven om te winnen. De tegenstander was gelijkwaardig
aan Futura en liet niet zomaar over zich heen lopen. Het was een zware pot, waar veel werd gelopen en hard werd gewerkt.
Dat was ook te zien aan de spelers na de wedstrijd. Ze waren bekaf, maar voldaan. Want ondanks dat het gelijk opging,
hebben ze in de laatse minuten nog een doelpunt weten te scoren waardoor ze met winst neer konden vallen. De zware
trainingen hebben positief uitgepakt. Weer een wedstrijd gewonnen.
Na deze wedstrijd moesten onze A2tjes, het begon al goed.. Want waar waren de shirtjes. Daarnaast kwam DubbelZes ook
nog even vragen of we een kwartier later konden beginnen, omdat ze niet compleet waren. Dat mag altijd, maar alsnog
begonnen wij met 8 en zij met 7. Een streepje voor heb je dan. Maar toch het blijft lastig, want wat moet je dan opeens gaan
doen. Gelukkig werd dat snel opgepikt en werd er goed verdedigd. Nadat er weer een 8e persoon in het veld kwam, was het
weer even omschakelen. Maar dat ging ook prima. Tot de rust was het een prima wedstrijd. We waren fanatiek, wilden
overal de bal tussen uit halen en scoorden er ook nog een paar. Helaas was het tempo ingezakt na de rust, nou moet ik het
goed zeggen, de laatste helft van de tweede helft. Het lukte maar niet om te scoren en de aanvallen werden steeds
moeizamer. Toch hebben ze kei en kei hard geknokt tot het einde. Ondanks de felle strijd die er werd geleverd, scoorde de
tegenstander in de laatste 5 minuten nog een keer. Het lukte niet meer om nog een keer te scoren en zo werd het een pijnlijk
verlies van 1 punt verschil.
De A1 deed het juist andersom. Een goede tweede helft, waar maar liefst 8 doelpunten in werden gescoord en een wat
mindere eerste helft. Wat tot ruststand een 4-0 werd. Het was weer even wennen aan elkaar, en het veld. Maar goede acties
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leidden tot een mooi resultaat. Het was een felle wedstrijd, maar geen spannende wedstrijd. Aangezien er met een verschil
van 9 is gewonnen.

Nieuwe F1 met nieuwe Trainers en nieuw talent!!

Afgelopen zaterdag heeft ons nieuwe F ploegje onder leiding van twee nieuwe enthousiaste (en zenuwachtige….) trainsters
hun eerste echte wedstrijd gespeeld.
Heel erg leuk om te zien dan Jennifer en Quinten niet met zijn tweetjes een F-team zijn. Gelukkig hebben Renzo, Jaela en
Bram deze eerste wedstrijd hartstikke goed meegedaan.
Er werd goed geluisterd naar Romy en Merel, heel hard gerent en goed met de billen (naar welke kof dan ook) gestaan.
Jennifer wist zelfs te scoren, ja ik was sneller dan mijn meisje zij ze. En ook Jaela vond dat iedereen heel goed was. Bram was
enthousiast, en schreeuwde gewoon voor een doelpunt van Fortuna. En Renzo en Quinten hebben flink heen en weer gerent
met de handjes in de lucht.
Kortom heel veel enthousiasme en plezier bij onze nieuwe talentjes. Hopelijk komt iedereen weer hard trainen en kunnen ze
er volgende week zaterdag weer tegenaan.
Heel veel succes en plezier allemaal!!!
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GROTE CLUB ACTIE !!

As zaterdag 14 september start weer de GCA.
We gaan niet met de jeugd de wijk in, maar hopen dat jullie allemaal vreselijk je best doen om in jouw eigen buurt (veel)
loten te verkopen.
Van de week krijgen jullie allemaal een boekje waarin de lotenkoper zijn gegevens kan noteren.
Ook zijn er papieren loten te koop, wilt iemand graag een papieren lot kopen dan moet je dat even aan mij doorgeven dan
zorg ik dat jij een lot (loten) krijgt
Veel succes allemaal en je weet
Voor iedere 10 verkochte loten krijg jij van Futura een cadeautje !!!
Voor vragen
Elleke Heine
0174 631237
heinejc@hotmail.com

Pasfoto’s

Bijna alle verlopen spelerskaarten zijn vervangen. Iedereen heeft weer een duplicaat.
Deze zitten, als je hem zelf niet hebt, waarschijnlijk in je teammapje.
ALS JE GAAT INVALLEN, MOET JE EEN SPELERSKAART HEBBEN !!!
Dus zorg dat je altijd zelf je duplicaat in bezit hebt !

Zaterdag 14 september is de Ooievaarsrun, dit kan op bepaalde tijden en plekken voor vertraging zorgen.
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Nieuwe indeling/ gebruik ballenhok (Denk mee!)

Inmiddels zijn we een aantal weken onderweg met het gebruik van de nieuwe indeling van het ballenhok. Ieder team heeft
een eigen zak -met daarin een aantal ballen- gekregen en de trainers hebben de sleutels van de bijbehorende slotjes
ontvangen.
De eerste reacties zijn gemengd. Aan de ene kant horen we dat het fijn is dat je altijd ballen hebt om mee te trainen en dat je
ook je eigen ballen mee kan nemen naar een wedstrijd. Aan de andere kant pikken we ook geluiden op dat het wel erg
onhandige situaties oplevert wanneer een ander team jouw ballen leent (en niet teruggeeft) of wanneer je het sleuteltje van
jouw postzak thuis vergeten bent.
Er is dus absoluut nog ruimte voor verbetering! Daarom willen wij iedereen die ideeen voor verbetering heeft vragen deze
met ons te delen! Schiet Sven of Sigi gewoon even aan op het veld.
De GROTE CLUB ACTIE.

Zaterdag 14 september start de Grote Club Actie weer.
Futura doet dit jaar ook weer mee.
Het geld dat we hiermee verdienen wordt besteed aan het materiaal, en bedenk wel Futura krijgt voor ieder verkocht lot €
2,40.
Het bestuur hoopt dat een senioren lid minimaal 5 loten koopt.
Voor de jeugd leden is er geen “verplicht” afname maar we hopen natuurlijk wel dat zij proberen loten te verkopen aan
ouders, familie, buren enz.
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Wedstrijdprogramma Senioren

15
Wedstrijdprogramma Jeugd

LET – Op DEF in verband met vakantie na Donderdag afbellen bij Monique de Niet

Zaterdag 14 september is de Ooievaarsrun, dit kan op bepaalde tijden en plekken voor vertraging zorgen
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Bardiensten

Uitslagen

Tweemaal Zes 1 - Futura 1
HKV / Ons Eibernest 4 - Futura 2
Futura 3 - KZ Danaiden 5
Aurora 3 - Futura 4
KVA 6 - Futura 5
Futura 6 - Velocitas 8
Futura A1 - De Meervogels A2
Futura A2 - Dubbel Zes '66 A1
Futura B1 - Korbis B1
Futura B2 - VEO B3
Futura C1 - Ready C1
Refleks D1 - Futura D1
Futura D2 - Die Haghe D2
Dubbel Zes '66 E2 - Futura E1
Fortuna / MHIR F3 - Futura F1

19 - 13
6 - 11
7 - 10
16 - 12
9- 9
2- 7
12 - 3
5- 6
7- 6
5- 2
3- 6
5- 2
0 - 11
8- 1
7- 1
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Scheidsrechters

Putse - Vos Reinaert 18-7

Putse mocht na de bekerwedstrijd tegen Mercurius die werd gewonnen met 22-7, terug een thuiswedstrijd spelen tegen de
stijger van derde klasse. Putse begon met 3 - 0 goed aan de wedstrijd. Toch bleek al snel dat het toch niet zo van een leien
dakje ging lopen. Putse vergat vooral af te werken. Putse ging de rust in met 8-5. Na de rust duurde het 10 minuten eer één
van de ploegen kon scoren. Putse liep uit tot 15-5. De uiteindelijke 18-7 was verdient, nu met een nog beter scorend
vermogen naar de eerste belangrijke uitwedstrijd om de tweede zege te behalen. Voor Putse scoorden Kelly Naveld, Leen
Gielis en Regis De Preter 4 maal, Krisof Vervloesem 3 keer, Mindy Weuts 2 keer en Robin Thierie 1 keer.
Johan Thierie
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Routes

ACHILLES (HG)
Pomonaplein 71, 2564 xt 's-Gravenhage. Tel. 070 –368 48 14.
AVANTI (P)
Sportpark 'De Groen Wijdte'. Sportlaan 1, 2641 AZ Pijnacker. Tel. 015 –369 59 79.
Vanaf A12 afslag Nootdorp, via Nootdorpseweg richting Pijnacker. Bij eerste verkeerslichten, voor Sporthal de Viergang
rechtsaf
FORTUNA
Sportpark Kruithuisweg-Oost. Schoenmakerstraat, 2628 VK Delft. Tel. 015 –256 44 66.
Vanaf rijksweg A13 Rotterdam of Den Haag, afslag Delft Zuid.Richting Delft TU, eerste straat links, onder viadukt door. Het
veld ligt rechts van de weg.
GKV (H)
Bezuidenhoutsewg 360, 2594 BE 's-Gravenhage. Tel. 070 –385 23 88.
LYNX
Sportveld Leidschenveen , Aspasialaan 1 2493 WN Den Haag
ONDO (G)
Juliana Sportpark. Wattstraat, 2691 GZ 's-Gravenzande. Tel. 0174– 41 59 89.
In 's-Gravenzande richting industriegebied Teylingen. Wattstraat inrijden, einde weg is parkeerterrrein.
WEIDEVOGELS
Sportcomplex Merenveld. Götzenhainsingel 8, 2665 HP Bleiswijk. Tel. 010 –521 54 65.
Rijksweg A12 (Utrecht-Den Haag) afslag Bleiswijk, links onder rijksweg door en provinciale weg volgen. Bij verkeerslichten,
met linksaf aanduiding voor Bleiswijk rechtdoor, provinciale weg blijven volgen, om de kern van Bleiswijk heen. Bij het
volgende verkeerslicht linksaf en direkt weer rechts – Merenweg, ±500 meter links sportpark.

Schoonmaakrooster
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Trainingstijden

20
Prijzen kleding

Met sporthuis AJ zijn de volgende prijsafspraken gemaakt voor de
Futura kleding:
Shirt

€ 29.95

Inloopshirt jr

€ 19,00

Inloopshirt sr

€ 21,00

Short

€ 25.00

Rokje

€ 29,95

Pak jr

€ 42,50

Pak sr

€ 52,50

Tas

€ 20,00

Op de inloopshirts, shorts, rokjes en trainingspakken staat het unieke
Futura logo.
Alle kleding kan in de winkel aan de Dierenselaan worden gekocht (of
soms besteld!) of worden aangeschaft via Fred van den Bree of Hans
de Jong (3e).Omdat de broekjes en shirts speciaal voor Futura
gemaakt worden kan het zijn dat hier een leveringstijd aan vast zit.
Als lid van KV Futura krijg je bij AJ Sport een korting van 10% op je
aankopen. Dat geldt overigens niet voor de kleding uit de bovenstaande lijst omdat daar de korting al in is verwerkt.
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De Digitale Skoop is het Officiële Orgaan van K.V. Futura

Colofon
Postadres

Clubhuis Futopia

Website

Redactie Futuraskoop

Valkenboskade 547

Stokroosveld

http://www.kvfutura.nl

vacature

2563 JD Den Haag

Zonnebloemstraat 159b

E-mail

06 – xxx xxx xx

futura.denhaag@knkv.nl

Den Haag

redactie@kvfutura.nl

070 – 363 95 83

futura.denhaag@knkv.nl
secretaris@kvfutura.nl

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Technische Zaken

Wimar Bolhuis

Helly Maris

Alex Kaan

Otto den Ouden

Colofon

Bestuurlijke Zaken

070 - 345 71 85

06 45 59 26 12

070 - 325 93 97

Algemeen Bestuurslid

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretariaat

Algemeen Secretariaat

Sven Meijs en Sigi Struyck

Senioren

Jeugd

Valkenboskade 547

Bestuurslid Jeugdzaken

Elleke Heine

Monique de Niet (A, B, C)

2563 JD Den Haag

Virna Berg

0174 – 63 12 37

070 – 367 36 65

futura.denhaag@knkv.nl
secretaris@kvfutura.nl

Claire van Holstein (D, E, F)
06 214 792 67

Overige Commissies
Kantinecommissie

Materiaalcommissie

Recreanten

Kampcommissie

Greet de Jong

Vacature

Jos Timmer

Wimar Bolhuis

06 - 266 266 92

06 – 164 906 61

070 - 404 32 47
Jeugdcommissie

Sponsorcommissie

Helen Verhaar / Virna Berg (Bestuur)

Hans de Jong (3)

JC@KVFutura.nl
Financiën

06 - 183 009 27

Vereniging KV Futura

Kantine KV Futura

Kampfonds KV Futura

Club van 100 KV Futura

Postbank 61.81.129

Postbank 61.81.128

Postbank 61.81.615

Postbank 91.12.125

T.n.v. KV Futura

T.n.v. Kantine KV Futura

T.n.v. Kampfonds KV Futura

T.n.v. Club van 100 KV Futura

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Futura – tenue
AJ Sports BV

