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ZKV-Futura, plassen op het veld!

Ja, dat wil ik ook: onschendbaarheid, journalistieke diplomatieke onschendbaarheid…dat als je een wedstrijdverslag
schrijft….dat je dan kan zeggen wat je wil en schelden en foeteren en dat niemand daar dan iets tegenin kan brengen. Dat je
je tegenstander uitmaakt voor laffe achterverdediger en de scheidsrechter voor troebelkijkende sluwe hagedis, wat ‘ie
natuurlijk helemaal niet is, maar het lucht zo lekker op, als je terecht verloren hebt en de hand niet in eigen boezem
(Napoleon!) wilt steken.
En natuurlijk lekker mekkeren over het weer. Mozes kriebel, wat een pokkeweer, zondag. Overal afgelastingen, behalve in de
OKA, daar zijn alle wedstrijden doorgegaan. Hoewel ZKV 2 werd afgelast – evenals KVA 7 – gingen de hoofdwedstrijden in de
OKA gewoon door.
Met man en macht lukte het de groundsmen van ZKV om het kunstgras voldoende watervrij te krijgen. Ook de scheidsrechter
vond het verantwoord om te korfballen in dit typisch Hollandse Herfstweer. Code oranje gaf het KNMI voor West-Nederland
nota bene!
ZKV ging beter met de omstandigheden om dan Futura, zag ook trainer/coach Bart Taal vanaf de zijkant. “Met korfbal heeft
dit weinig te maken”, maar ja 7-1 ruststand zegt genoeg. Alleen Cyril van Es wist een korfje van dichtbij te maken. In de
tweede helft hield iedereen het wel voor gezien…25 minuten lang werd er wederzijds geheel niet gescoord! Uiteindelijk werd
het 10-3 en schreef ZKV – na de knappe 15-22 overwinning op DOS/Kampen vorig weekend - de punten bij. Futura
incasseerde de vierde nederlaag op rij en staat nu met 4 uit 7 – samen met KVZ en Wit-Blauw – slechts 2 punten boven
hekkensluiter AKC dat uit 14-12 verloor van KVZ. Tweemaal Zes maakte geen fout door in Kampen 15-19 van Wit-Blauw te
winnen. KVA ging thuis 19-20 tegen DOS Kampen onderuit, waardoor tweemaal Zes nu met 12 uit 7 alleen aan kop gaat, op 2
punten gevolgd door het trio KVA, ZKV en DOS.
De weergoden maakten het overduidelijk: hoogste tijd om de zaal in te gaan. Futura is ingedeeld in 1F en ontmoet daar oude
bekenden als Tilburg, Refleks en WION. WION…Wij Is Onze Naam…een prachtige, mysterieuze naam; jaren geleden nog tegen
gespeeld. Fijn, derby’s tegen Refleks en Phoenix. Coach Taal is voorzichtig: wij gaan voor het beste resultaat; Brullo zegt: wij
gaan voor het podium!
In de voorbereiding op de zaalcompetitie doet Futura mee aan de Haagse Korfbaldagen. De senioren zijn ingedeeld in Poule
A, samen met De Meervogels, Fiks en VEO. De junioren spelen hun voorronde op zaterdag 26 oktober in de Schilp in een
poule met Maassluis (15.20 uur) en Excelsior (16.40 uur).
Futura 1 speelt op:
Maandag 28 oktober: Fiks – Futura, 3-oktoberhal Leiden, aanvang 19.15 uur
Dinsdag 29 oktober: De Meervogels - Futura, Sporthal Overbosch, aanvang 20.45 uur
Woensdag 30 oktober: Futura - VEO, Essesteyn Voorburg, aanvang 20.45 uur
Ja, lekker de zaal in! Kom dat zien!!
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Geslaagde kangoeroe ochtend en pinguïn weer thuis!

Zaterdag 5 oktober was het een gezellige beestenboel op het Futura veld. Een hoop verkleedde kinderen en enthousiaste
ouders genoten van een zonnige en gezellige ochtend.
Die begon goed, want de kangoeroes waren jarig, 1 jaar. Daar horen cadeaus bij; jawel 2 K3 ballen en een nieuwe grote
paarse korf!! (deze cadeaus hebben we gewonnen bij het KNKV voor het opstarten van de kangoeroe klup bij Futura, leuk dat
er ook mensen van het KNKV waren om
ons te
feliciteren!) Onze trouwe kangoeroes
hebben deze
prijzen natuurlijk even uitgepakt en
zullen ze
goed gebruiken de komende periode.

Na het praatje van Sven (bedankt Swi!) was daar de dierenspotter Mo die alle dieren door haar verrekijker eens goed bekeek.
Huh?? Een pinguïn?? Wat doet die in de zandbak?? Ahh ze was haar huis kwijt. Gelukkig wilde alle kinderen graag helpen
deze weer te vinden. (dat beloofd veel goeds voor de komende jaren op Futura kamp…) Dus gingen we aan de slag bij 5
verschillende onderdelen. Die allemaal iets te maken hadden met dieren. Zo konden de groepjes puzzelstukken verdienen om
daarna het huisje van de verdrietige pinguïn weer te vinden. Alle dubbelzes, HKV-OE en Futura kinderen (zo’n 35 bij elkaar)
gingen fanatiek aan de slag.
Zo was er Daphne het dieren zoeken (memorie) en een hindernisbaantje,
moesten de kinderen bij Sven allerlei hoge en lage dieren voeren door in
een korf te mikken, Had Marjolein het druk met drollen gooien en
oprapen en tot slot waren er bij Elmo en Christiaan heel wat vlooien te
vangen. Gelukkig was er een pauze onderdeel waar je even lekker kon
kleuren met Leonie of je gezicht kon laten kleuren (schminken) En Jerney
en Romy Netteb maakte er echt kunstwerken van, ze hadden zelf geen
tijd voor pauze hoor !!
Na alle onderdelen snel de puzzel in elkaar zetten en opzoek naar het
huis van de pinguïn, want zij liep de hele tijd wel heel zielig rond.
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Gelukkig heeft ze veel knuffels en handjes gekregen van alle kinderen. En hadden alle kinderen al snel door dat ze pijlen
moesten volgen om het huis van de pinguïn te vinden. Na een harde sprint van de kinderen en een achtervolging van de
ouders en begeleiders werd het huisje gevonden. Gelukkig!! Een groot applaus voor iedereen!!
Tot slot kregen alle kinderen en begeleiders een lekke broodje knakworst en wat limonade ( Anny bedankt) Een heerlijk
ochtend, met super lieve kindjes, enthousiaste hulp en leuke reacties.

Missie geslaagd, Pinguïn gered, kangoeroes blij!!
Heel erg bedankt helpers, ouders en kinderen voor de heerlijke ochtend tot een
volgende keer!!
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Einde veldseizoen, start zaaltrainingen

Het zaalseizoen staat voor de deur. Enkele teams zullen deze week nog buiten trainen. Of jou team deze week nog buiten
traint hoor je van je trainer.
De zaaltrainingen starten na de herfstvakantie, namelijk op dinsdag 29 oktober. Onderstaand vinden jullie nogmaals het zaal
rooster. Deze is op enkele punten aangepast.
LET OP: Voor de 1 en 2, de A1, de B1 en de C1 staat elders in de skoop een aangepast rooster vanwege de herfstvakantie en
de Haagse korfbaldagen!
Kijk even goed naar dat schema!

1e/2e

dinsdag
donderdag
3e
dinsdag
vrijdag
4,5,6
vrijdag
A1
dinsdag
donderdag
A2
dinsdag
donderdag
B1
dinsdag
vrijdag
B2
dinsdag
vrijdag
C1
dinsdag
vrijdag
D1
dinsdag
vrijdag
D2
dinsdag
vrijdag
E1
dinsdag
vrijdag
F1
dinsdag
Kangoeroes zaterdag

Zuidhage
Internationale school
Segbroek Klaverstraat bg
Segbroek Klaverstraat bz
GDA
Ockenburg
Segbroek Klaverstraat bz
Ockenburg
Segbroek Klaverstraat bz
Zuidhage
GDA
Segbroek Klaverstraat jz
Segbroek Klaverstraat jz
Zuidhage
GDA
Ockenburg
Segbroek Klaverstraat jz
Ockenburg
Segbroek Klaverstraat jz
Ockenburg
Den Helderstraat
Ockenburg
Zonnebloemstraat

20.30-22.00
19.00-21.00
19.30-20.30
20.00-21.00
20.00-21.00
19.00-20.00
19.00-20.00
19.00-20.00
18.00-19.00
19.00-20.15
18.00-19.00
18.30-19.30
19.00-20.00
19.00-20.15
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
10.00-11.00

Bart en Kasper
George Dinsbach
Alex de Jong
4,5,6
Jeroen, Jeroen
Claire, Simone
Jeffrey, Cyril
Raymond, Dejan
Maarten, Willem
Els, Jerney
Eveline, Faye, Leonie
Jelle, Loes
Romy, Merel
Monique, Jet, Lisa
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Dikke winst voor de D1 als seizoensafsluiting

De laatste wedstrijd van de najaarscompetitie voor de D1 was er eentje die gewonnen moest worden. Dit omdat de vorige
wedstrijd, uit tegen ALO, met 14-0 gewonnen werd. De druk was dus zeker weten aanwezig. Gelukkig had niemand daar last
van en speelden ze vrij en met veel plezier. Zelfs de zon kwam tevoorschijn en maakte deze wedstrijd voor iedereen (spelers,
coaches en toeschouwers) zeer aangenaam.
Al vroeg in de wedstrijd had Daimy er twee inliggen (een snel schot en een doorloop) waarna Matthew met een doorloop en
een heel mooi doelpunt van ver (was het nou 12 meter??) en Devica met een schot en een wegtrekbal de stand op 6-0
bracht. Onze tweede aanval ging vrolijk verder met een heren offensief van Sjoerd en Serdal. Voor Sjoerd een doorloop en
een korte kans (die overigens prachtig werd aangegeven door Romy via een diepe bal) en Serdal een schot. De verdediging
deed prima zijn werk en onderschepte veel ballen, maar nog belangrijker bleef uitstekend tussen de paal en de tegenstander!
Na wat limonade en een paar tips was het wederom de beurt aan onze eerste aanval. Ook zij gingen vrolijk verder waar onze
tweede aanval voor de rust was gebleven. Wederom een doorloop van Daimy en twee korte kansen van Devica. Na de
vakwissel werden nog drie doelpunten gescoord door onze heren (eentje speelde als dame); een ver schot van Sjoerd en
Serdal en een korte kans van Thom.
Olivier heeft helaas niet weten te scoren, maar maarliefst zes keer geschoten en heel veel aangevallen. Blijf zo doorgaan dan
komt dat doelpunt vanzelf!!
Nu is het even rustig om korfbal gebied. Na de herfstvakantie gaan we weer lekker in de zaal trainen :)
Ziekenboeg update: 13-10-2013

Merel en Lisa (A1) houden momenteel Jet gezelschap.
Beterschap allemaal en hopelijk tot snel in de zaal!
Aangepast trainingsrooster selectie, A1, B1, C1

Voor de selectie 1 en 2 zijn ter voorbereiding op het zaalseizoen extra trainingen gepland op:
22 oktober van 20.15-22.00 sporthal Zuidhaghe
24 oktober van 20.00-21.30 sporthal Zuidhaghe
Als zaalhuur mogelijk is komt daar op zaterdag 2 november mogelijk nog een training bij.
De A1 en de B1 trainen ter voorbereiding op het zaalseizoen 1x in de herfstvakantie:
22 oktober van 19.00-20.15 sporthal Zuidhaghe
Vanwege de Haagse korfbaldagen kan er op dinsdag 29 oktober geen gebruik worden gemaakt van sporthal Zuidhaghe.
Dat betekent dat 1, 2, B1 en C1 die dag niet in Zuidhaghe kunnen trainen.
Mogelijk worden de trainingen van die dag verhuisd naar een andere lokatie. Hierover worden jullie nog bericht.
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Jeugdpuistjes 13-10-2013

A1
Onze A1 moest deze week aantreden tegen HKV/Ons Eibernest A2. Tot dit weekend stond deze tegenstander 1 punt boven
Futura A1, hier viel dus iets te halen. Er is hard gevochten door onze A1 en door een gezamenlijke inspanning met 3
invallende dames mocht het resultaat er wezen. Een verdiende 15-6 overwinning! De coaches zijn erg trots op deze
teamprestatie.
A2
De A2 heeft hard gewerkt tegen avanti echter ze waren toch een klein maatje te groot. Onze A2 liep qua scoren achter de
feiten aan, maar stond bij de rust toch knap maar 2 puntjes achter. De 2e helft is het helaas niet gelukt om deze achterstand
in te halen en ging Avanti A3 er met de punten van door. De eindstand was 12-6 uit bij Avanti .
B2
De B2 heeft een erg goede wedstrijd gespeeld! De wedstrijd begon al goed met het creëren van een heleboel kansen, echter
deze gingen helaas nog niet raak. Nadat de tegenstander tot scoren kwam, werd het vizier van de B2 ook op scherp gezet en
was de ploeg een stuk zuiverder. Voor de rust kwam de B2 op een mooie voorsprong en in de 2e helft wisten ze de wedstrijd
overtuigend naar zich toe te trekken! De coaches moesten helaas eerder weg i.v.m. het spelen van een eigen wedstrijd, maar
vervangend coach Ricky deed het uitstekend. Een ruime overwinning voor de B2 van 2-13 uit bij Velocitas B4.
D1
Een zeer indrukwekkende uitslag bij de D1 afgelopen wedstrijd, zij wonnen met 15-0 van ALO D2! De coaches geven aan dat
deze uitslag komt door zeer goed samenspel en omdat alle kinderen goed mee deden en kansen voor elkaar creëerden. De
tegenstander van deze week was iets minder goed dan die van vorige week, maar af en toe werden er nog wel wat slordige
foutjes gemaakt bij het gooien en vangen. Dit was vooral zonden bij het uitwerken in de verdediging daar gaan de trainers
lekker hard op trainen met de ploeg. Knap gedaan hoor D1! Net zoveel doelpunten als bij de senioren!
D2
De D2 heeft niet hun allerbeste wedstrijd van het seizoen gespeeld en had moeite om niet mee te gaan in het trage tempo
van tegenstander Veo. Ondanks dat werd er wel goed samengespeeld en hebben alle spelers goed opgelet of er een kans
was om te scoren. Uiteindelijk werd het harde werken beloond en gingen ze met de punten naar huis, uitslag 0-3 uit tegen
Veo D3.
E1 Futura E1 - Die Haghe E2 uitslag 1-6
F1
ROMY Deze week bestonden de toppers bij de F1 uit; Quinten, Jennifer, Bram en Emma. Volgens de trainers werd er super
goed samengespeeld. Er werd heel snel over gegooid en heel goed vrij gelopen. De wedstrijd is helaas niet gewonnen, maar
wel heel goed VIER doelpunten gescoord. De uitslag was 4-8 uit tegen Valto F1.
De eerste helft veld zit er op (voor bijna iedereen), nu lekker op naar de zaal!
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Putse - Deurne 12-6

Na het gelijke spel van vorige week moest gewonnen worden van het verrassend tweede geklasseerde Deurne. Ondanks een
door regen en wind geplaagde wedstrijd kon Putse toch vlug 4-0 voorkomen eer Deurne voor het eerst kon scoren. Putse kon
de voorsprong vrij gemakkelijk uitbouwen tot een verschil van 8 goals tot 9-1. Deurne kon nog een tweede keer scoren voor
de rust.
Na de rust viel de Putse scoringsmachine stil. Deurne vond door beter georganiseerde aanvallen een gaatje in de Putse
defensie en scoorde 4 goals op rij. Putse kon dan eindelijk nog eens scoren om 10-5 voor te komen. Deurne kon dan nog
tegenscoren maar Putse scoorde nog twee keer en won verdient met 12-6. Yannick Meys scoorde 4 keer, Kelly Naveld en
Regis De Preter scoorden elk 3 keer en tenslotte scoorde Karen Naveld 2 keer.
Johan
Oefenprogramma A1 en B1

A1
Dinsdag 22/10 Training Zuidhaghe tijd volgt via trainers
Zaterdag 26/10 Haagse korfbaldagen De Schilp:
15.20 uur Maassluis A1 - Futura A1
16.40 uur Futura A1 – Excelsior A1
Zaterdag 2/11 17.00 uur Valto A2 – Futura A1
B1
Dinsdag 22/10 Training Zuidhaghe tijd volgt via trainers
Dinsdag 5/11 19.00 Zuidhaghe Futura B1 – Eibernest B1
Bedankt:

Iedereen bedankt voor het op tijd afmelden / invallen/ reserve staan.
Groet El, Monique Ilona en Claire
OP NOG EEN ENKELE TRAINING NA, IS HET NU 3 MAANDEN RELAXEN.
IEDEREEN BEDANKT DIE ELKE KEER TIJDENS DE TRAININGEN BARDIENST
HEEFT WILLEN DRAAIEN.
Greet
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GROTE CLUB ACTIE

En? Heb je al loten verkocht voor Futura?
Goed je best doen, want voor iedere 10 verkochte loten krijg jij van Futura een cadeautje !
Is je boekje vol, dan mag je het aan mij geven (Elleke) of afgeven aan de bar.
Wil je nog een boekje dan liggen ze in de kantine onder in de kast bij de klapdeuren.
Succes allemaal

SUPERLOT Grote Club Actie

Het Superlot kost € 150 ,- (Futura krijgt hiervan € 120,-) Je krijgt dan 50 loten, en kans op een knallend CLUBFEEST t.w.v. €
10.0000 compleet verzorgd met de DJ’s van 538!!!!
Meer informatie en aanmelden bij El (heinejc@hotmail.com)
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Wedstrijdprogramma Senioren

16
Wedstrijdprogramma Jeugd

Uitslagen

Afgelaste wedstrijden worden deze week ingehaald.
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BINGO KidsActief 2 november

Vorige week hebben jullie het al kunnen lezen. De grote KidsActief Bingo komt er weer aan. Dit wil je niet missen. En gelukkig
hoeft dat ook niet want iedereen mag komen. Er zijn een heleboel leuke prijzen geregeld speciaal voor jullie. Als je niks wilt
missen dan moet je gewoon komen. Voor een klein bedrag kan je met een grote prijs thuiskomen. En wie wil dat nou niet?

Houd dus deze datum vrij in je agenda: Zaterdag 2 november. En IEDEREEN mag komen! De zaal gaat open om 18:45 en we
beginnen om 19:15 met de gezellige en spannende avond.

Heb je nog vragen of wil je helpen bij activiteiten stuur dan een mailtje naar KidsActief@kvfutura.nl.

Kids Actief: kidsactief@kvfutura.nl

Datum Activiteit
2 nov '13 Bingo KidsActief

Voor wie?
Allen

Nov '13 Sinterklaas

E, F, K

Dec '13 Kerstgaladiner

A, B

19
Routes

GKV
Bezuidenhoudseweg
DIE HAGHE
Baambruggestraat 8, 2546 SK 's-Gravenhage. Tel. 070 –366 22 53.
KVA
Startbaan 1, 1185 XP Amstelveen. Tel. 020 –645 79 96.
Vanaf Coentunnelweg afslag Schiphol/Den Haag, afslag Amstelveen tot uitrit Amstelveen-Zuid onderaan afslag rechts. Voorbij
volgende stoplichten links aanhouden (V.d. Hooplaan), bij 4e stoplicht links de Startbaan op. Links parkeerplaats.
SPORTING DELTA
Gravensingel 118, 3319 ET Dordrecht. Tel. 078 –616 47 44.
Autosnelweg A16 (Rotterdam-Breda) linker tunnelbuis, afslag Dordrecht (afslag 21). Bij verkeerslichten rechtsaf richting
Papendrecht. Weg (Laan der Verenigde Naties) volgen tot spoorlijn, rechtdoor (Overkampweg en Eikenlaan). Aan het einde
linksaf (Kastanjelaan), aan einde rechtsaf (Gravensingel), met bocht mee naar links. Veld ligt na ca. 100 m. links.

Gezocht assistent penningmeester - Per direct

Bij gezellig korfballen komt een hele hoop kijken. Zichtbare en onzichtbare vrijwilligers zorgen ervoor dat Futura zo’n
fantastische vereniging is.
Een hele belangrijke pijler om gezellig te korfballen en Futura als vereniging mogelijk te maken is de financiële gezondheid
van onze club. Een belangrijke taak in het bewaken van deze gezondheid is weggelegd voor de penningmeester. Op dit
moment zijn we per direct op zoek naar een assistent penningmeester om onze huidige penningsmeester te ondersteunen in
zijn taken.
Als assistent penningmeester houd jij je voornamelijk bezig met de contributie die alle Futura leden betalen. Denk hierbij aan
het bijhouden van mutaties in het contributiebestand, de ontvangsten controleren & verwerken en het onderhouden van
contact met de leden bij te laat betalen of bij eventuele terugbetalingen. Daarnaast kan jij natuurlijk altijd bijspringen bij
andere werkzaamheden van de penningmeester.
Wil jij Futura graag een handje helpen door deze functie dan te vervullen neem dan contact op met Sven Meijs of direct op
penningmeester@kvfutura.nl
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Trainingstijden Zaal

1e/2e

dinsdag
donderdag
3e
dinsdag
vrijdag
4,5,6
vrijdag
A1
dinsdag
donderdag
A2
dinsdag
donderdag
B1
dinsdag
vrijdag
B2
dinsdag
vrijdag
C1
dinsdag
vrijdag
D1
dinsdag
vrijdag
D2
dinsdag
vrijdag
E1
dinsdag
vrijdag
F1
dinsdag
Kangoeroes zaterdag

Zuidhage
Internationale school
Segbroek Klaverstraat bg
Segbroek Klaverstraat bz
GDA
Ockenburg
Segbroek Klaverstraat bz
Ockenburg
Segbroek Klaverstraat bz
Zuidhage
GDA
Segbroek Klaverstraat jz
Segbroek Klaverstraat jz
Zuidhage
GDA
Ockenburg
Segbroek Klaverstraat jz
Ockenburg
Segbroek Klaverstraat jz
Ockenburg
Den Helderstraat
Ockenburg
Zonnebloemstraat

20.30-22.00
19.00-21.00
19.30-20.30
20.00-21.00
20.00-21.00
19.00-20.00
19.00-20.00
19.00-20.00
18.00-19.00
19.00-20.15
18.00-19.00
18.30-19.30
19.00-20.00
19.00-20.15
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
10.00-11.00

Bart en Kasper
George Dinsbach
Alex de Jong
4,5,6
Jeroen, Jeroen
Claire, Simone
Jeffrey, Cyril
Raymond, Dejan
Maarten, Willem
Els, Jerney
Eveline, Faye, Leonie
Jelle, Loes
Romy, Merel
Monique, Jet, Lisa
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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

