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Futura laat de koploper glippen

Brullo
“Achteraf heeft iedereen gelijk”, sprak de wijze Confucius al 25 eeuwen geleden, ver voordat Nico Broekhuysen onze
edele korfbalsport uitvond. “Ja, en nakaarten heeft al helemaal geen zin”, voegde mevrouw Brullo er aan toe, terwijl zij
in de pan met tomatensoep stond te roeren.
Toch maar wel even terugblikken op de enerverende wedstrijd Futura – Tweemaal Zes, afgelopen zaterdagmiddag op
het Stokroosveld.
Futura had in september in Maartensdijk zo’n beetje de slechtste wedstrijdstart ooit. Na 15 minuten spelen was het
toen 6-0 voor TZ en kon Futura de biezen pakken. Dat het toch nog 19-13 werd kwam door een redelijk gespeelde
tweede helft. Halverwege de competitie gaat het team van Eric Geijtenbeek aan de leiding. Alleen DOS Kampen wist
thuis van TZ te winnen en volgt op de tweede plaats.

Futura is de tweede helft van de competitie slecht begonnen met 16-9 verlies bij KVZ in Zutphen, de ploeg waarvan
thuis nipt 16-14 werd gewonnen. Alleen AKC staat nog onder ons… De punten zijn dus uiterst kostbaar.
De techniek staat ook niet stil: Hans de Jong heeft 2 schotklokken tot een scorebord gesmeed! Achter het raam van de
kantine hangen nu de rode lichtjes en wellicht is dit een opmaat naar kunstgras. Niet geheel overbodig, want tegen het
einde van de wedstrijd moesten de plaggen worden aangestampt…levensgevaarlijke toestanden!
Wat gebeurde er op het veld? Nadat een dame via “lopen” vrij was gekomen, opende TZ de score. Het waren deze
wedstrijd juist de TZ-dames die de doorslag gaven. Zij zorgden voor 60% van de Maartensdijkse korven! Vooral die
nummer 2 was van afstand zuiver. Tot 3-3 gingen de ploegen gelijk op. Die laatste score van TZ kwam uit een strafworp
tegen Tijmen, terwijl die toch duidelijk boven de TZ-dame uitsprong. De scheids beoordeelde dat dus anders en kende
TZ een stip toe. Hoop gemopper van onze kant, maar ja, de beslissing is toch al genomen. In de 12e minuut brengt Jelle
Futura voor het eerst op voorsprong. Renée scoort koelbloedig uit een aanval op snelheid. De ploegen houden elkaar
vervolgens in evenwicht. In de 28e minuut verdraait Roos haar linkerknie. Net hersteld van een fikse enkelblessure nu
dus uitgeschakeld met een knie. Schade nog onbekend. Jerney komt voor haar in de plaats.
De 7-8 van TZ is eigenlijk hun eerste mooie aanval op tempo. De 8-8 daarna in laatste seconden van de eerste helft is
een gekke: Els krijgt vlak tegen de zijlijn een spelhervatting mee; maakt een lange sprint naar de korf en zorgt met een
beheerste doorloper voor 8-8.
In de tweede helft een uiterst slordige start van TZ; Futura weet tot 3 maal achtereen hun aanval af te breken. Dat stelt
Cyril in staat om via schot en stip een 10-8 voorsprong op het bord te doen oplichten. In de 9e minuut maakt Jerney er
zelfs 11-8 van…
Maar in de komende 13 minuten stokt de Futura aanval en komt TZ via 3 dameskorven 11-11 langszij. Onze eerste
aanval mist de scherpte. Maarten van Dijk is het schot helemaal kwijt en Cyril van Es ziet zijn goochelballetjes mis
gaan…
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Onze tweede aanval laat zien hoe het moet en binnen 2 minuten brengen Jelle (vrije bal) en Jerney Futura weer op 1311 voorsprong. Nog ruim 10 minuten te gaan. Eerst scoort die dame nr 2 weer van afstand. Dan krijgt Tijmen een zeer
discutabele stip tegen. Hij blijft keurig tussen paal en heer bij een doorbraak en raakt zijn tegenstander zelfs niet
aan…scheids beoordeelt weer anders en kent een stip toe…Het Haagse publiek – toch al niet het meest subtiele –
begint te morren en vindt dat Futura genaaid wordt. Maar hij draait het toch niet terug. Zijn grens ziet het lachend aan,
want op zijn vlaggen werd die strafworp gegeven…13-13.
In de 30e minuut scoren beide teams nog een keer. Eerst schiet Els van afstand raak en dan een verre score van TZ.
Met nog 3 minuten te gaan komt TZ op 14-15…Futura mist de kracht om de verdiende gelijkmaker te scoren, ziet de
grijnzende Geijtenbeek. Ooit trainer bij Futura, dus we gunnen hem best veel puntjes, maar niet deze! Hier had een
gelijkspel verdiend geweest. Het grootste deel van de wedstrijd sta je voor; dan moet je die overwinning thuis kunnen
houden! Ook Jeffrey Mulder, in de slotseconde nog in het veld gebracht, kan de gelijkmaker niet forceren.
Korven van: Cyril 5, Jelle 4, Els 2, Jerney 2, Renée 1.
Tweemaal Zes wint opnieuw van Futura, maar nu was de ontsnapping uiterst close. Futura toonde vandaag aan dat ze
op Eigen NatuurGras van iedereen kunnen winnen. Nah, misschien niet van KVS, maar die feliciteren we dan ook met
de behaalde promotie naar de Korfballeague in de zaal!

Mail over aanvraag VOG

Commissie Vrijwilligers
Zoals eerder vermeld, wordt vanaf 1 juli 2014 de VOG verplicht voor alle vrijwilligers van Futura die in direct staan met
kinderen. Dit gaat om de leden van KidsActief, WOB, KampCie en alle jeugdtrainers. Onlangs is een mail verstuurd naar
alle vrijwilligers die in één van deze commissies zitten.
Nu kan het zijn dat vrijwilligers die wel in één van deze commissies zitten, deze mail niet hebben gekregen. Mocht dit
bij u het geval zijn, dan zou het fijn zijn als u een mail stuurt naar reneebuijs@hotmail.com zodat deze mail alsnog
verstuurd kan worden.
Ook kan het zijn dat u deze eerste mail wel hebt gehad, maar vervolgens geen mail van Dienst Justis heeft gekregen.
Ook hiervoor graag even mailen!
Alvast bedankt!
Commissie Vrijwilligers
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Jeugdpuistjes 29 maart 2014
Claire van Holstein
Een lekker zonnetje is al een goed begin van een korfbaldagje. En het leek wel of het zonnetje al het goeds uit de
Futuranen haalden. Want er werd geknokt als beesten, er werden dubbele wedstrijden gespeeld om de gaten op te
vullen en iedereen leek veel meer energie te hebben.
De F1 moest al vroeg verzamelen om naar Velocitas te gaan. En mocht het nou net zou zijn dat er een ouder met een
speler in de file kwam te staan die de shirtjes had. Maar dat kon het zonnetje en de pret niet bedrukken voor de F-jes,
want ze wisten heel veel de bal te behouden. Als er werd geschoten, wist een van de andere spelers de bal weer af te
vangen. Elke week gaat het steeds beter, en dat was vandaag ook te zien aan de score. Een hele mooie winst met 1-8.
De E1 moest openen op ons veld. Er werd hard gelopen, en ze deden flink hun best. Het wilde alleen maar niet lukken
om te scoren. Maar om tegen ONDO op te geven, dat deden ze zeker niet. Hard gewerkt voor elke bal, en voor elkaar
gelopen. Ondanks dat ze het hartstikke goed deden, werd het een gelijkspel van 1-1.
Ook de tegenstander van de D2 was ONDO. Hoe moeilijk de E1 het vond om te scoren, hoe makkelijker het ging bij de
D2. Negen doelpunten maken is niet niks, het is zelfs een van de hoogste scores die er dit weekend door een futura
jeugdploeg is gemaakt. Het voorverdedigen en de bal afpakken kon wel wat beter, maar dat kregen ze in de tweede
helft ook meer door. Een verdiende winst van 9-3.
De D1 had het wat zwaarder tegen KZ Danaïden. Een moeizame start, het leek wel of ze allemaal nog niet helemaal
wakker waren. Maar uiteindelijk was de slaap uit de oogjes en werd er hard gewerkt. Er werden mooie aanvallen
neergezet en ze wisten de tegenstander net een stapje voor te zijn. Zo hebben ze uiteindelijk ook met 2-3 gewonnen.
De C1 zetten een hele mooie pot neer tegen Albatros. Misschien dat het kwam door het tijdstip, en was iedereen
uitgeslapen, om 9:15 beginnen in Zwijndrecht. Of misschien kwam het wel door het mooie weer, dat uitstraling had op
iedereen die buiten rond liep. Er werd voor elkaar gewerkt en het spel verliep lekker. Een mooie pot, op een mooie
zaterdagochtend, wat wil je nog meer. Ja dat ze flink wat scoren, en dat deden ze. Welliefst 10 er in gegooid en de
tegenstander zich achtergelaten. Zo namen de Ctjes de winst van 8-10 mee naar Den Haag en lieten ze de
Zwijndrechters zonder punten achter.
De B2 begon een leuke wedstrijd, er werd hard voor elkaar gelopen en overal werden ballen tussenuitgehaald.
Meervogels leek geen schijn van kans te hebben om te winnen. Elk schot wat ze losten, werd afgevangen door
Futuranen. De tweede helft leek het zonnetje nog wel wat feller te schijnen en dit had invloed op de Btjes. Hoe goed er
ook werd gespeeld, het scorend vermogen werd minder en de conditie van iedereen was ook wel weer even wennen
zo op het veld. Iedereen werd wat vermoeider, waardoor de tegenstander probeerde meer er uit te halen. Dat lukte
ook niet, want ook zij hadden last van het warme lente weer. Een goede wedstrijd, waarbij al snel duidelijk was dat
Futura ging winnen. Uiteindelijk een uitslag van 9-4.
De B1 was naar Bodegraven afgereisd om daar een wedstrijd neer te zetten, die hopelijk goed uitpakte. Een blessure
bij Nima, waardoor het even omschakelen was met spelers. Het was een matige wedstrijd. Niet goed, niet slecht en
kan veel beter. Op dit moment moet de B1 uit een dipje komen. Hard werken en voor elkaar lopen, dat werd deze
wedstrijd tegen Vriendenschaar helaas niet gedaan. Maar laat jullie koppie niet hangen, want wat deze keer niet is
gedaan, kunnen jullie volgende keer wel. Zolang je plezier blijft houden in het spel, en vooral dat koppie niet laten
zakken, dan gaan jullie zeker weer winnen. Hard werken en trainen om dit verlies van deze week van 11-5 gauw weer
goed te maken met een lekkere winst!
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De A2 had even wat probleempjes met spelers. Met 4 eigen spelers en heel veel invallers konden we toch echt optijd
beginnen. En was het wachten op de auto uit Bodegraven waar nog meer invallers mee kwamen doen. De eerste
veldwedstrijd, begon zwaar, vier van de acht hadden net een hele wedstrijd er op zitten (of meer). Daardoor kreeg
HKV/ Ons Eibernest wat kansen die ze ook gelijk benutten. Maar er werd zeker niet slecht gespeeld. Juist hartstikke
goed, het scoren wilden helaas niet lukken. De volhouder wint, en dat was bij de A2 ook zeker het geval. Met een
ruststand van 1-3, wisten ze toch uiteindelijk meer te scoren. Ze onderschepten heel veel ballen, er werd lekker
aangevallen en de tegenstander wist niet meer waar die het moest zoeken. Vooral niet toen er een hele mooie blok
van Carlo tegen zijn heer viel, was het publiek ook eindelijk stil. Maar dat er niet werd opgegeven, en maar doorgezet
bleef worden, dat was goed. Een verdiende winst van 6-4 is dan ook niet meer dan terecht. En toch wil ik hier ook even
de invallers bedanken, die het mogelijk hebben gemaakt dat ook de A2 compleet kon spelen. Dus Robert, Yannick,
Britt, Amber, Fleur, Susan en Jaimie hartstikke bedankt voor het invallen! En dat Jaimy en Sam maar gauw weer
blessurevrij mogen meespelen!
De A1 had de afsluiter van de dag in Zoetermeer tegen Meervogels. Het begon allemaal lekker en er werd lekker
gebald. Flink wat gescoord in de eerste helft. Waardoor er een ruststand was van 7-10 voor Futura. Alleen werd er in
de tweede helft minder gespeeld, en werden er kansen weggegeven aan de tegenpartij. Zo kwam Meervogels terug en
werd het nog spannend. De laatste 5 minuten waren weer als een team. Er werd lang aangevallen en geen fouten
gemaakt. Hierdoor konden ze met 10-11 de punten mee terug nemen naar Den Haag

Putse - Spartacus 22-18

Jos Vermeulen
Het tweede geklasseerde Spartacus bleek een taaie brok voor ons leidersteam. Van bij de start van de wedstrijd zette
de bezoekers druk op Putse. Bijgevolg moest geelblauw gedurende de eerste twintig minuten konstant in
achtervolging.
Maar nadat Putse de stand effende bij 5-5, gingen zij verder door de bezoekende verdediging en liepen uit naar 9-6.
Met wisselend aanvalspel kwam de rust met een 10-8 stand. Niets was gezegd bij deze stand want Spartacus herpakte
zich na de thee. Met vier korven op rij namen ze de leiding met 10-12. Putse voelde het gevaar en trachtte ondanks de
warmte, het tempo op te trekken.
Goed lukte dat niet want de gasten klampten hardnekkig aan. Met nog een tiental minuten te gaan kwam er toch meer
afscheiding op het scorebord. Via 18-15 ging de stand naar 22-17 en was de wedstrijd gespeeld en werd een
concurrent voor de titel uitgeschakeld. Seppe geens doelde 6 korven.Met 3 stuks waren Leen
Gielis, Yannick Meys en Robin Thierie ook productief.Kelly en Karen Naveld troffen 2 keer raak en verder Mindy Weuts,
Stijn Wouters en Régis De Preter.
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E1 werkt naar een punt

Jelle van Osnabrugge
Een heerlijk zonnetje scheen zaterdagochtend over het stokroosveld. Lekker weer voor de E1 om de veldcompetitie te
hervatten. De afgelopen week was er hard getraind op het vrijlopen en strak gooien. Zaak dus om dit in de wedstrijd te
laten zien. De tegenstander was ONDO, nu gelukkig de E4.
Jesper was er door logisieke problemen helaas niet bij, maar gelukkig viel Tristan goed voor hem in. Futura begon goed
met veel onderscheppingen, maar toch werden er bij het gooien en vangen nog wat foutjes gemaakt. De bal kan best
eens uit je handen glippen of eens niet aankomen, maar van die pisboogjes willen we natuurlijk niet zien. Ook naar de
bal toestappen werd nog wel eens vergeten. Gelukkig werden in de loop van de wedstrijd de puntjes op de i gezet en
gaven Hugo met vangen en Jente met gooien het goede voorbeeld.
Verdedigend hielden we het goed dicht en op slag van rust zorgde Tristen met een ver schot voor een verdiende 1-0
voorsprong.
In de tweede helft bleef het spel op en neer gaan en waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Hoewel Futura er keihard
voor bleef knokken, kreeg ONDO net iets meer kansen.
Na het wisselen van vak was er nog een hoogtepuntje met het debuut van Milou, die dit zeer goed deed en een aantal
keren de bal er mooi tussenuit wist te pakken!
Tenslotte scoorde ONDO dan ook nog een keertje, waardoor de E1 met 1-1 gelijkspeelde. Een goede wedstrijd met veel
werklust. Als we zo goed blijven gooien, kunnen we weer wat meer op tactiek gaan trainen.

(kleine en grote) Futuranen lopen de Duinenmars

Monique van der Berg
A.s. zaterdag 5 april gaan een aantal kangoeroes en F-jes een lekkere wandeling van 5 km door de duinen maken met
hopelijk een medaille als beloning. Wandelen is natuurlijk gezellig met z'n allen dus wil je ook mee (met je vader of
moeder)???

Schrijf je dan zelf even in op www.duinenmars.nl / 5 km en geef aan
hoeveelste keer je loopt.
Voor inschrijven kan tot en met 2 april, dus wees er snel bij!!!
We verzamelen om 10:00 voor het restaurant De Haagse Beek in kijkduin
(tip: kom op de fiets want het is vast druk).
Dan proberen we gezellig met z'n allen te starten en de 5 km te lopen
Als je die hebt doe dan je Futura shirtje aan, dan kunnen we elkaar goed
herkennen en raken we elkaar niet kwijt tijdens de wandeling!
We zien jullie daar!
Groetjes Monique
P.s. er is dan geen training op het veld voor de kangoeroes.........
de week erna weer wel!!
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Futura 5 - KVA 6, spannend!

Brullo
Korfbal is een fijne gemengde sport, maar langs de lijn is korfbal kijken eigenlijk nog veel leuker, zeker met Dex er bij!
Klabeng, daar valt onze chiboy met ze lauwe patta’s over de zijlijn, armpjes wijd en een happie gras…Mama Dionne
troost hem…dan gaat Dexie fijn spelen met de lijnhaspel… Dex is flex!
Intussen speelt papa Sigi met Futura 5 tegen KVA 6. In Amstelveen werd het 8-8 en op de ranglijst staat Futura met 10
uit 8 slechts 2 puntjes voor op KVA. We spreken hier dus over een echte vierpuntenwedstrijd en daarom fluit
scheidsrechter Otto uiterst consequent.
Binnen 6 minuten staat Futura 3-0 voor dankzij schot en doorloop van Flap en schot van Iris. KVA moet even
warmdraaien – zo gebeurd in het lentezonnetje – en dan komen ze 3-2 terug. Volgt een kwartiertje puinhoop van
beide kanten, waarna Flap met z’n derde voor 4-2 zorgt. Na een tegenkorf brengt Iris de ruststand op 5-3. Op veld 2
speelt Futura 4 een even spannende wedstrijd tegen Aurora 3.
In de tweede helft is Elmo de doorslaggevende speler. In de 3e minuut zorgt hij voor 6-3 en als KVA tot 6-6 is
teruggekomen omdat Futura verzuimt om verdedigend voldoende druk te geven, schiet Elmo nog twee maal raak. Op
identieke wijze! Eerst een doorbraak van Flap, die vervolgens aflegt op Elmo en daarna een doorbraak van Wendy die
afpasst op Elmo en vanaf precies hetzelfde plekje, exact op 3.17 meter achter de paal, schiet hij Futura naar 8-6. Goed
gedaan Elmo!!
KVA geeft niet op , maar na de 8-7 benut Rob een strafworp die Sigi meekreeg. KVA kan rustig aanleggen voor 9-8. Sigi
is onze reboundrots in de branding en aanvallend gebeurt er een kwartier weer helemaal nada, nakkoe, niks!
Open kansen worden over en weer gemist…totdat Dr Dré (nog gefeliciteerd met het huwelijk!!) in de 32e minuut 10-8
binnen gooit. Maar de mooiste van de wedstrijd is toch echt voor KVA. In de 34e minuut scoort een heer (was het
Remco of Remko?) een eenhandige doorloper. “Dat doet ‘ie altijd met 1 hand”, wordt er vanaf hun bank geroepen. Tijd
voor meer is er niet. Otto fluit bij 10-9 af; Futura 5 wint weer eens en op het andere veld sleept Futura 4 met 13-11 de
zege over Aurora 3 binnen.
Op zondag 6 april speelt Futura 5 een nieuwe thuiswedstrijd. Nu is Haarlem 4 te gast, uit werd 6-9 gewonnen. Weer
zo’n mooi zonnig ochtendje langs het Stokroosveld…
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Cluedo 12 april voor B, C

De Nucleaire Top is eindelijk afgelopen en Den Haag is weer bevrijd van al het lawaai van de helikopters. Alle ogen
waren even op Nederland gericht. Nu probeert men ondergronds alles weer te herstellen. Maar sommige zaken kan je
niet meer terugdraaien. Een onfortuinlijke afrekening is gepleegd in koninklijke kringen op het Haagse Hof. Wat er
allemaal gebeurd is, is nog een raadsel.

Kunnen jullie van de B en de C dit wel oplossen? Kom 12 april langs en help het onrecht te ontmaskeren.
Zorg dus dat je zaterdag 12 april vrijhoudt in je agenda. In de avond als de avondschemering begint, gaan de
verdachten op pad. Kan jij ze vangen?
Voor deze mysterieuze avond kunnen we zeker hulp gebruiken, wil je helpen stuur dan zo spoedig mogelijk een emailtje naar KidsActief.
KidsActief: kidsactief@kvfutura.nl

Datum Activiteit
12 april Cluedo 2014
17 mei Mannenavond

Voor wie?
B, C
Alle heren jeugdleden
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Scheidsrechters de komende weken

Bardiensten komende periode

13
Bardienst trainingsavonden
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Vervoersschema 2de Helft veld

A1
10 mei 12:30 uur Sportpark De Zwet de Lier v/d Bree, Noorlander, den Ouden
A2
12 apr 12:30 uur Sportpark Biesland (D) Delft v.Tol, Kosterink, v/d Hout
19 apr 11:30 uur Sportpark De Groene Wijdte Pijnacker Kalisvaart, v/d Haar, Gross
B2
12 apr 09:00 uur Sportpark De Groene Wijdte Pijnacker Kempenaar, Trimpert, Pronk
10 mei 14:00 uur Sportpark De Zwet De Lier Troudes, Simon, Abdoelsaboer
17 mei 09:00 uur Vernedesportpark Zoetermeer v/d Hout, Kempenaar, Pronk
C1
19 apr 10:00 uur Sportterrein De Weitjes Goes de Jong, v/d Hout, Noorlander
24 mei 10:00 uur Sportcomplex Gravensingel Dordrecht Gravekamp, v/d Poll, v/d Bree
D1
24-May Dijkvogels - D1 Kalkhoven - vd Haar - Arslan
D2
12-Apr Pernix - D2 Gross - de Bruin - v. Dam
10-May DKC - D2 Gravekamp - vd Zwan – Gross
17-May ONDO - D2 vd Poll - Troudes - Eras
E1
12-Apr VEO - E1 Deursen - Tersmette – Verhaar
10-May Weidevogels - E1 Schmieman - Taal - vd Poll
17-May ONDO - E1 Wiersma - Verhaar - Noteboom
Als u ingepland bent voor het vervoer en u kunt niet rijden dan wordt onderling ruilen zeer op prijs gesteld.
Alvast bedankt.
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Wedstrijdprogramma Senioren

Uitslagen

Futura 1
Futura 2
KZ Danaiden 5
Futura 4
Futura 5
Velocitas 8
De Meervogels A2
Futura A2
Vriendenschaar B1
Futura B2
Albatros C1
KZ Danaiden D2
Futura D2
Futura E1
Velocitas F2

- Tweemaal Zes 1
- HKV / Ons Eibernest 4
- Futura 3
- Aurora 3
- KVA 6
- Futura 6
- Futura A1
- HKV / Ons Eibernest A3
- Futura B1
- De Meervogels B4
- Futura C1
- Futura D1
- ONDO D4
- ONDO E4
- Futura F1

14 - 15
15 - 10
24 - 6
13 - 11
10 - 9
6- 4
10 - 11
6- 4
11 - 5
9- 4
8 - 10
2- 3
9- 3
1- 1
1- 8

17
Trainingstijden Veld
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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

Fred vd Bree

Otto den Ouden

Colofon

Bestuurlijke Zaken

070 - 345 71 85

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

Ilona Santifort (D, E, F)
070-7850377

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)

Nadia Ardaseer

Futura – tenue
AJ Sports BV

JC@KVFutura.nl
Financiën
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

