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Bellen voor vrijwilligers

Beste leden, ex-leden, ouders en andere mensen met een paars hart,

Futura is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor verschillende taken! Om deze vrijwilligers te
vinden hebben we besloten een belactie te houden. Woensdagavond 6 november kruipt een klein
team (bestaande uit: Helen, Jeroen vd Berg, Marit, Nadia, Renee, Sven, Tijmen, Virna en Wimar)
achter de telefoons van de STC om een aantal leden telefonisch te benaderen voor vrijwilligerswerk.
Ook bij u kan de telefoon dus gaan die avond! Wij zijn blij met iedere vrijwilligers, maar niets moet!
Wilt u zich voor de 6e alvast aanmelden als vrijwilliger, stuur dan even een mailtje naar
svenmeijs@yahoo.com
Wellicht tot de 6e!

4

5
Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Op maandag 9 december zullen we weer de jaarlijkse Najaars ledenvergadering houden. Deze
vergadering staat zoals gebruikelijk in het teken van de financiën. Tevens zullen er een aantal
andere onderwerpen op de agenda staan. Om 20.15 zal de voorzitter de vergadering openen. Indien
het statutair vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal de vergadering direct worden gesloten en
wordt nu reeds de nieuwe vergadering aangekondigd die gehouden zal worden op 9 december om
20.30 uur in Futopia.
De agenda zal worden geplaatst op de site en de vergaderstukken kunnen 1 week voor de
vergadering worden opgevraagd bij het secretariaat.
Op de ledenvergadering worden alle leden van 15 jaar en ouder verwacht. Leden die verhinderd zijn
wordt gevraagd zich af te melden bij de secretaris via secretaris@kvfutura.nl
Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom.

Zaalcommissaris Taken

Gedurende de zaalcompetitie moet de vereniging zorgen dat er bij de thuiswedstrijden een
zaalcommissaris aanwezig is. Dit is iets anders dan een zaalbeheerder.
De zaalcommissaris is iemand die namens Futura moet zorgen dat voor en tijdens de wedstrijd een
aantal zaken goed geregeld zijn.
De belangrijkste taken van een zaalcommissaris zijn:
 Uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd aanwezig zijn en melden bij de zaalbeheerder.
 Controleren of de aangewezen scheidsrechter aanwezig is. Wanneer deze 10 minuten voor

aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is, actie ondernemen en vragen of
iemand anders de wedstrijd kan fluiten (zonodig zelf fluiten).
 Zorg dragen dat wedstrijd op tijd begint en eindigt. Wanneer een andere wedstrijd (evt
andere sport) uitloopt, overleggen met zaalbeheerder hoe een en ander op te lossen.
Wanneer wedstrijden door omstandigheden later beginnen (bijv. te laat opkomen
tegenstander), moet er korter gespeeld worden, tenzij zaalbeheerder akkoord gaat
met uitloop. Wanneer er korter gespeeld wordt, altijd eerste helft volledig spelen en
alleen tweede helft inkorten.
 Mensen die niet op de speelvloer aanwezig hoeven te zijn, naar de tribune verwijzen.
 Ontvangst van door de bond aangewezen scheidsrechters.

De zaalcommissaris wordt door de wedstrijdsecretaresse aangewezen en in de futuraskoop vermeld.
Dit kunnen leden zijn, maar ook ouders van leden. Ook u kan dus worden opgesteld. Bij
verhindering moet u zich dan afmelden bij de wedstrijdsecretaresse. Is er geen zaalcommissaris
aanwezig, dan verwachten wij dat één van de coaches deze taak uitvoert.
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Kampavond

7
Wedstrijdsecretariaat DEF

Nu de bevalling achter de rug en de rust in huis weer aan het terugkeren is, zal ik het
wedstrijdsecretariaat van de D1/2, E en F weer op mij nemen.
Mocht je helaas niet kunnen spelen, mail of bel mij dan zo spoedig mogelijk imsantifort@gmail.com
of 070-7850377. Ik wil via deze weg Claire heel erg bedanken voor de weken dat zij het
wedstrijdsecretariaat heeft overgenomen!
Groetjes Ilona

Putse - Boechout 19-14

Op een winderig kunstgrasveld begon de wedstrijd tegen Boechout met een studieronde van een
kwartier die 3-3 op het bord bracht. Putse trok vanaf dan het tempo op en liep 3 korven uit. De
bezoekers echer lukten erin uit schaarse kansen toch de achterstand te beperken maar tegen de rust
aan stond er 9-6 op het bord. In de tweede helft bleek Putse een klasse beter maar de harde wind
joeg de schoten veelal over de korf.
Een kwartier verder begon Geelblauw dan toch de voorsprong uitte bouwen. Het jeugdig talent
Seppe Geens begon bijna blindelings de korf te vinden en hoezeer Boechout zich ook verweerde,
Putse ging haast onbedreigd naar winst. Meteen sluit Putse het zomerse gedeelte van de
veldcompetitie af met een eerste plaats en een 17 op 18 punten en kan gerust de zaalcompetitie in.
Scoorden: Seppe Geens 7 keer, Robin Thierie 4 keer, Kristof Vervloesem 3 keer. Verder nog met 2
korven: Eveline Schroyens en Kelly Naveld. Leen Gielis 1 keer.
Jos Vermeulen.

Laatste 2 weken voor het verkopen van loten en boekjes
inleveren !
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KidsActief nieuws

Bingo
Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. De KidsActief Bingo was een feit. Met showmaster
Willem en Natasja achter de moderne digitale
bingoballenbak was het een heel gezellige en drukke
avond. Heel wat leuke prijzen hebben de revue
gepasseerd. En heel wat mensen zijn naar huis gegaan
met leuke prijzen. Zo was er o.a. de spellenronde, de
boekenronde en de huis, tuin en keukenronde. De
spannendste ronde was wel het verhaal dat Willem
voorlas met een heleboel getallen erin. Van de 41 knopen op haar jas tot de 5 jenever flessen bij het
huisje tussen huisnummer 57 en huisnummer 59. Kortom een geslaagde avond. Iedereen bedankt
voor het helpen.
Sinterklaas E, F, K
Ook dit jaar komt de Sint weer naar onze kantine toe. Hij heeft alvast een datum
geprikt in zijn agenda. Op zondag 1 december in de ochtend komt hij iedereen
die lief is geweest opzoeken, met (wie weet) een leuk cadeautje voor jouw. Ga
alvast aftellen tot deze leuke dag waar je de Sint van heel dichtbij mag zien. Hoe
gingen de liedjes ook al weer, ga maar oefenen! Binnenkort krijgen jullie de
uitnodigen toegezonden of uitgedeeld.
Kerstgaladiner A, B
Je denkt waarschijnlijk nog helemaal niet aan kerst maar december
staat al snel weer voor de deur. Voor de A en de B gaan we weer een
gezellig diner samenstellen waar jullie verwend worden. Het wordt
smikkelen en smullen. En dat allemaal in een gezellige entourage in de
kantine. Lekker bijkletsen met je teamgenoten, wat is er ook al weer
gebeurd afgelopen jaar. Een en al gezelligheid met heerlijke geuren en
smaken voor je neus en tong. Houd dus zaterdagavond 14 december in
je agenda vrij. Zoek ook je beste pak en mooiste galajurk uit de kast of ga creatief shoppen.
Feestelijke dresscode is 'verplicht'.
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
1 dec '13 Sinterklaas
14 Dec '13 Kerstgaladiner

Voor wie?
E, F, K
A, B
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Pupillen van de week 2013-2014

Ook dit seizoen willen we tijdens de wedstrijden van ons eerste team de Pupillen van de week aan U
voorstellen.
Onderstaand alvast het schema voor het hele seizoen

Datum

Wie

Team

10 november 2013

Joy
Bibi
Matthew

E1

24 november 2013

Jente
Hugo
Tijs

E1

8 december 2013

Emma
Jesper

E1

15 december 2013

Ruben
Mirjam
Inja

D2

19 januari 2014

Sanne
Nina

D2

2 februari 2014

Jennifer
Quinten
Renzo
Marijn
Bram

F1 (team van de week)

9 maart 2014

Xander
Jacha
Tristan

D2

Indien uw kind deze dag niet kan, is het mogelijk om te ruilen met andere kinderen.
U krijgt tegen die tijd nog een e-mail met informatie.
Graag onderling regelen en doorgeven aan Eveline Timmer e.l.timmer@gmail.com

Laatste 2 weken voor het verkopen van loten en boekjes
inleveren !
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BOEKJES INLEVEREN !!!!

Voor de rest zijn we blij met iedereen die ook een lot koopt of verkoopt.
Ik kan tot 16 november de loten invoeren bij de GCA, dus als t lukt graag rond 13 november de
boekjes terug !!!
Nu we niet meer in de kantine komen, mag je de boekjes afgeven aan je trainer, of even
bellen/mailen met mij dan kom ik ze wel halen, het liefst in Zuidhaghe.
Scannen of gegevens doormailen mag ook natuurlijk,
En doe nog even goed je best want nieuw materiaal kunnen we best gebruiken.
We lopen tot nu toe ruim 400 loten achter bij vorig jaar , dus kom maar op met die boekjes
Groetjes
Elleke Heine 0174 631237 heinejc@hotmail.com

Laatste 2 weken voor het verkopen van loten en boekjes
inleveren !
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Rijden Uitwedstrijden DEF

9-nov Avanti
Phoenix

Futura D1
Futura D2

Pronk, Kalkhoven, Wiersma
v Dam, de Bruin, vd Zwan

16-nov Valto

Futura E1

Schmieman, Taal, v Deursen

23-nov Avanti
Refleks

Futura D2
Futura F1

Gravekamp, vd Poll, Eras
Tersmette, Taal

30-nov Sporting Trigon

Futura D1

vd Haar, Arslan, Schmieman

Futura D2
Futura E1

Gross, v Dam, de Bruin
vd Poll, Tersmette, Wiersma

14-dec Meervogels

Futura D1

Oudsen, Pronk, Kalkhoven

21-dec Top/justlease.nl
ONDO
Dijkvogels

Futura D2
Futura E1
Futura F1

Troudes, vd Poll, Gravekamp
Noteboom, Verhaar, Schmieman
Tersmette, Taal

7-dec ODO
KVS
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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

Laatste 2 weken voor het verkopen van loten en boekjes
inleveren !
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Wedstrijdprogramma Senioren

15
Wedstrijdprogramma Jeugd

Afmelden A t/m C bij Monique de Niet, uiterlijk donderdagavond 19.00 uur
Tel.: 070 – 367 36 65 of mail: movistro@planet.nl
Afmelden D t/m F bij Ilona Santifort, uiterlijk donderdagavond 19.00 uur
Tel.: 070-7850377 of mail: imsantifort@gmail.com
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Scheidsrechters

Zaal Commissaris

17
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

