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Nieuwjaarsspeech KV Futura - 2 januari 2016.

Wimar Bolhuis
Welkom allemaal. Het Futura-bestuur wenst iedereen het allerbeste in dit jaar 2016. Qua sportieve prestaties,
gezondheid, in het werkend leven en in de privé situatie. We zijn een kleine vereniging die draait op vrijwilligers en
we kennen elkaar goed. Veel hier zijn vrienden van elkaar. Daarom zitten we op deze vereniging, om met plezier te
korfballen én om leuke mensen te ontmoeten en vrienden te maken. Daarom doen we allemaal onze taakjes als
vrijwilliger.
Terugblik 2015
Het is een bewogen jaar geweest. Laten we dat voorop stellen. Met hoogtepunten en dieptepunten. Absolute
dieptepunten waren de overlijdens van enkele leden. Op 10 januari erelid Wim Ludwig, op 18 augustus Wim de
Zoete en op 15 oktober Joke Swart-Romboud. Laten we ze herinneren. En hopen dat we dit jaar geen mensen
verliezen, in de privésfeer en op de vereniging.
Vorig jaar zei ik bij de Nieuwjaars speech dat we 8 jeugdteams en 6 seniorenteams konden vullen en dat we hard ons
best moesten doen om dit door te zetten. We hebben nog steeds 6 senioren teams en zelfs een studentenaanwas,
door de inzet van Alex de Jong en Steffie en Renée Buijs. Dat is mooi nieuws. We hebben nu helaas 1 jeugdteam
minder en zitten we nu op 6. Per saldo hebben we leden verloren. Dat is eigenlijk een trend bij de verenigingen om
ons heen. Individuele sporten lijken de toekomst te hebben.
Een hoogtepunt hier is wel de samenwerking met Dubbel Zes, en de oprichting van het A3 combiteam. Spelen en
trainen gaat goed en beide besturen zijn zo tevreden dat we komend seizoen weer zullen kijken welke combinaties
er mogelijk zijn bij junioren en senioren.
Hoogtepunt is dat we buurthuis van de toekomst zijn geworden. Eigenlijk sportpark van de toekomst als
Stokroosveld, samen met Wings-Hermes, Dubbel Zes, het Segbroekcollege n de andere partners. Dat was een
beloning voor het huisvesten van de opvang Kakelbont Kids, die nu al enkele jaren naar volle tevredenheid in Futopia
zit. 1 oktober dit jaar loopt het contract af en als het aan het bestuur ligt gaan we dat verlengen.
Futura heeft (eindelijk!) een kunstgrasveld. Het ziet er mooi uit, ook het scorebord wat wij hebben en de buren niet
. Complimenten voor de onderhoudscommissie, die heeft dit jaar veel te verstouwen gehad. En voor de hele
vereniging die bordsponsors heeft binnen gehaald, we zitten er warmpjes bij. Zeker Fred v.d. Bree heeft hier veel tijd
in gestoken. We hebben er zelfs buren bij gekregen, namelijk rugbyvereniging HRC. We wachten nog steeds op de
eerste wedstrijd van het HRC vlaggenschip en honderden mensen op het veld, goed voor onze omzet
Het 25 jarig jubileum, met de wethouder op bezoek, was een geweldig feest. Heel erg geslaagd! Sowieso heeft
Futura dit jaar een aantal geweldige feestjes gehouden. In de speech vorig jaar zei ik dat we moesten proberen
grotere feesten met meer externe gasten te organiseren en dit komt nu vanuit de vereniging zelf op geweldig.
Geweldige organisatie, gewoon omdat het leuk is om te doen, dank daarvoor. Laten we dat in 2016 weer een paar
keer doen! Ook de wijnproeverij was een succes, dat proeft u straks vast en zeker.
Op 14 maart heeft Futura 1 in Nieuwerkerk een beslissingswedstrijd gespeeld tegen Albatros, om het
zaalkampioenschap in de eerste klasse en promotie naar de overgangsklasse. Het werd een thriller, wie weet het
nog? Ongelooflijk, met een redelijk zuur einde, een 15-14 verlies. Maar wel iets om trots op dat zijn, dat je daar met
zo een kleine vereniging en zo een smalle selectie toch maar staat.
Daarom is de aanwas van jongere leden voor kaderfuncties ook zo belangrijk. We zijn erg blij met nieuwe trainers
Yeshe de Bos, Elmo Noorlander, Anne v.d. Geugten, Jamie v.d. Geugten, Viktor de Niet, Anniek en Susan Bosdijk, en
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het feit dat Lisa v.d. Geugten in de JC wil plaatsnemen. Die nieuwe generatie heeft Futura heel hard nodig. Een
applaus.
We moeten onze vrijwilligers koesteren, zeker als ze zich zo lang voor Futura blijven inzetten. Vandaar ook de
benoeming op de laatste ALV van de nieuwe ereleden Sandor Post en Elleke Heine en leden van verdienste Greet de
Jong en Wies van Es.
Vooruitblik 2016:
Wat gaan we dan in 2016 nog doen?
We hebben een nieuw trainersduo voor de selectie. Het bestuur is verheugd te melden dat Erwin Disselköter de
komende twee seizoenen onze hoofdtrainer wil zijn. Hij heeft vroeger jaren in het eerste van Refleks gespeeld en is
hoofdcoach geweest van GKV en Refleks. Dit seizoen coacht hij Die Haghe 2. Erwin heeft als opdracht meegekregen
om de selectie en de junioren te integreren. Eenmaal in de week zal hij daarom ook de A1 trainen. Maak je borst
maar nat. Erwin is gymleraar en zal de selectie op krachttraining zetten en o.a. laten touwtjespringen zo liet hij
weten;-)
Onze nieuw coach voor Futura 2 is… Bart Taal! Bart is bereid gevonden een stap terug te doen en daar zijn wij hem
heel dankbaar voor. Het gebeurt niet vaak dat iemand dit uit zichzelf doet, omdat hij denkt dat het beter is voor de
selectie. Een applaus. Daarbij wil ik Virna en Mena bedanken voor hun enorme inzet voor deze nieuwe trainer. Het is
lang geleden dat Futura op 1 januari al wist hoe het trainersduo voor het komend seizoen eruit ziet. Laten we hopen
dat we weer stappen vooruit kunnen zetten, zeker met Futura 2.
Verder zal de focus liggen op leden, leden, leden. Op 23 december is er onder leiding van Marcel en Sven een
brainstormsessie geweest in de kantine. Zij gaan deze uitkomsten gebruiken. In ieder geval zal Facebook veel
actiever gebruikt gaan worden. Stuur leuke Futura foto’s door naar Jerney en Daphne, die zullen ze posten. Die
grotere activiteit hebben jullie de afgelopen maanden al gezien. En Jerney zal zeker nu al weer ergens foto’s aan het
maken zijn…
Daarnaast; jongens en meisjes, het beste is mond-tot-mond reclame. Praat erover met vrienden, die kinderen
hebben of zelf willen spellen. En wees aardig tegen de (oud)korfballers die hier op de vereniging komen. Begroet ze
open met een lach.
Ok, dat waren de goede voornemens van het bestuur. Nu wil ik graag met jullie proosten op een heel mooi 2016 vol
gezondheid, sportiviteit en vriendschap. Proost!
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Familie Bingo 23 Januari 2015

Zaterdag 23 januari organiseert KidsActief weer een gezellige Familie Bingo met mooie prijzen.
De zaal is open vanaf 18:45 en de bingo gaat rond 19:15 starten, dus zie een plekje te bemachtigen. Voor maar 3,50
spelen we 5 rondes, dus alle kans om een prijs te bemachtigen
Neem vriendjes en vriendinnetjes en natuurlijk je vader en moeder mee. voor deze gezellige avond en ga met mooie
prijsjes naar huis.
Zet het alvast maar in je agenda en die van je ouders
KidsActief
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PERSBERICHT: Nieuwe trainer/coach Futura Selectie

Erwin Disselköter is het komend seizoen de nieuwe trainer/coach van de Futura selectie.
Als speler heeft Erwin lange tijd deel uitgemaakt van de selectie van Refleks maar begon
zijn loopbaan als trainer bij GKV, waarna hij gedurende 3 seizoenen hoofdtrainer werd van
Refleks. Dit seizoen is hij verbonden aan Die Haghe 2 maar stapt komend seizoen over
naar Futura. Bij Futura zal hij in zijn functie als hoofdtrainer van de selectie ook de junioren
betrekken om hen zo de kans te bieden bij hun overgang naar de senioren een plaats in
de selectie te verwerven.
Om dit te realiseren heeft hij zich verzekerd van de steun van de huidige hoofdtrainer van
Futura Bart Taal, die de coaching en training van Futura 2 op zich zal nemen.
Het bestuur van Futura is zeer verheugd met het aanstellen van Erwin Disselköter als
trainer/coach van Futura. Wij denken dat hij met assistent trainer Bart Taal een ideaal
koppel zal vormen. Erwin zal een nieuwe impuls geven aan de kwaliteit van onze selectie
en samen met verenigingsman Bart Taal zorgen voor een juiste balans tussen prestatie en
plezier in het korfbalspel. Wij hebben dan ook veel vertrouwen in beide trainers en wensen
ze het komend seizoen veel succes.
Over Futura
De korfbalvereniging Futura vierde in 2015 haar 25 jarig bestaan na de fusie tussen Pams
en Ves. Het eerste team speelt op het veld en in de zaal in de 1 e klasse.
Futura is een jonge energieke vereniging, die haar thuisbasis heeft op het Stokroosveld en
de hal waar zij al haar thuiswedstrijden speelt is sporthal Zuidhaghe.
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Agenda Activiteiten
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Wedstrijdformulieren Zaalwedstrijden

Elleke Heine
Nu we geen centrale verzamelbak meer hebben, aub zelf denken aan het opsturen van de formulieren.
Denk ook aan t verzamelen van aantal formulieren als coach en speler en de wedstrijd ervoor enz. We
hoeven de PostNL natuurlijk niet te sponsoren.
Adres bond is:
KNKV distr N.W.
Postbus 940
3700 AX Zeist
Ik ben verplicht de uitslagen z.s.m. in te voeren bij de bond!! (anders boete, wanneer niet bij de bond )
Dus graag even invoeren op de Antilopen site of mijn mobiel via SMS 06-107 140 18.

Zaalcommissaris
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Podiumtijgers opgelet!

Feestcommissie
Het is nog ver weg, maar een goede act heeft dan ook wel wat voorbereiding nodig.
Op vrijdag 11 maart organiseert Futura een talentenjacht: Futura's got talent.
Je kunt alleen meedoen of met een groepje. Junior of senior, het maakt niet uit, iedereen mag meedoen.
Opgeven kan al, door een mail te sturen naar secretaris@kvfutura.nl.
Vermeld dan wel even je naam, je eventuele groepsgenoten, leeftijd en act.
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Pupil(len) van de week

Lisa van der Geugten
Het eerste aanmoedigen is natuurlijk altijd leuk, maar als je 'pupil van de week' bent is dit natuurlijk nog leuker.
De pupillen van de week worden opgevangen door Jamie en Nima. Het liefst een kwartier voor de aanvang van de
wedstrijd aanwezig zijn in Zuidhaghe.
De kinderen mogen het veld op bij het oplopen voor de wedstrijd. Ze mogen de spelers aanmoedigen op een
speciale plek; dichtbij het veld. Het is leuk als de kinderen een Futura-shirt aan doen. Kijk even in het schema
wanneer je aan de beurt bent:
9 januari 17:50 uur: Futura 1 – Excelsior 1
Jesper, Jasmijn, Milou, Hugo
16 januari 17:50 uur: Futura 1 – Roda 1
Jens, Sjoerd, Matthew
30 januari 16:50 uur: Futura 1 – Valto 1
Jelle, Keano, Donya en Imke
13 februari 15:35 uur: Futura 1 – Achilles 1
Marijn, Anna, Doeke, Liene
5 maart 17:50 uur: Futura 1 – Merwede 1
Kangoeroes: Lotte, Tessa, Rosaline, Simon, Calle, Benthe,
Wessel
Tot dan!

Futura Douche Gel : € 3,50
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Scheidsrechters
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Vervoersschema Zaal

Monique de Niet / Lisa vd Geugten
A1
6 feb 16:25 ODO
12 mrt 17:30 ONDO

Maasland
’S-Gravenzande

de Bos, v/d Geugten, de Niet, Bosdijk
Noorlander, den Ouden, de Niet, de Bos

A2
9 jan
16 jan
13 feb
5 mrt

Maasdijk
Delft
’S-Gravenzande
Maasland

ouders Damian, v/d Geugten, de Bos
de Jong, v/d Bree, v/d Geugten
de Bos, ouders Damian, v/d Bree
de Jong, ouders Damian, v/d Geugten

Delfgauw
Hoek Van Holland

Troudes, Gravekamp
Abdoelsaboer, Simon

13:00
10:00
16:30
15:20

Dijkvogels
DKC
ONDO
ODO

A3
9 jan 16:30 Avanti
30 jan 15:10 ONDO
C1
16 jan
30 jan
13 feb
5 mrt

12:40
11:00
19:00
12:00

D1
6-02:

Schmieman, van der Poll, Taal

Velocitas
Leiderdorp
ODO
Maasland
SEV (L)
Leidschendam
Sporting Trigon Leiden

E1
30-01: Westerman, Verhaar
13-02: Steg, Verhaar
12-03: Westerman, Smit
F1
13-02: van den Berg, Schofaerts, Otten
12-03: van den Berg, Schofaerts, Otten

v/d Poll, Oudsen, Troudes , Taal
v. Deursen, Dubero, Noteboom, Kalkhoven
Gravekamp, Wiersma, Eras, Taal
v/d Poll, Oudsen, Troudes, Noteboom
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Taken van de Zaalcommissarissen.

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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Wedstrijdprogramma Senioren

Afmelden bij Elleke Heine uiterlijk, donderdagavond 21.00 uur
Tel.: 0174 - 631 237
Alleen in Nood en uiterste Urgentie Vrijdags op 06 107 14 0 18
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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 Lisa vd Geugten, uiterlijk donderdagavond 19.00 uur
Tel.: 06 29 06 98 94 of mail: Lisa_van_der_geugten@hotmail.com
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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!) .Omdat de broekjes en shirts
speciaal voor Futura gemaakt worden kan het zijn dat hier een leveringstijd aan vast zit.
Inmiddels zijn alle maten aldaar op voorraad
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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Colofon

De Digitale Skoop is het Officiële Orgaan van K.V. Futura

Colofon
Postadres

Clubhuis Futopia

Website

Redactie Futuraskoop

Marga Klompéstraat 23

Stokroosveld

http://www.kvfutura.nl

Vacature J.Timmer a.i.

2552 HL Den Haag

Zonnebloemstraat 159b

E-mail

06 – 266 266 92

futura.denhaag@knkv.nl

Den Haag

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

redactie@kvfutura.nl

070 – 363 95 83

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Technische Zaken

Wimar Bolhuis

Marcel Bosdijk

Fred vd Bree

Virna Berg

06 – 164 906 61

06-236 956 97

06 - 537 279 91

Algemeen Bestuurslid

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretariaat

Algemeen Secretariaat

Sven Meijs

Senioren

Jeugd

Marga Klompéstraat 23

Bestuurslid Jeugdzaken

Elleke Heine

Monique de Niet

2552 HL Den Haag

Virna Berg

0174 – 63 12 37

070 – 367 36 65

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

Kantinecommissie

Materiaalcommissie:

Recreanten

Kampcommissie

Raymond Santifort

Onderhoudscommissie: Wimar Bolhuis

Jos Timmer

Cyril van Es

06 409 740 70
Kantine@kvfutura.nl

Coördinatie onderhoud: Ton van Es
06 - 266 266 92

06 - 248 845 46

Jeugdcommissie

Sponsorcommissie

Virna Berg (Bestuur)

Nadia Ardaseer

Bestuurlijke Zaken

Overige Commissies

JC@KVFutura.nl

Futura – tenue
AJ Sports BV

Financiën
Vereniging KV Futura

Kantine KV Futura

Kampfonds KV Futura

“Club van 50” KV Futura

IBAN: NL12INGB0006181129

IBAN: NL04INGB0007869655

IBAN: NL82INGB0006181615

IBAN: NL85INGB0009112125

T.n.v. KV Futura

T.n.v. Kantine KV Futura

T.n.v. Kampfonds KV Futura

T.n.v. “Club van 50” KV Futura

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

