
 

 

Welkom bij ckv Fiks! 
Uw kind traint sinds kort mee met de Flinkies of de Kangoeroes. Wij verwelkomen u en uw kind(eren) 
bij onze mooie en gezellige vereniging. Met dit document willen we u graag informeren over een 
paar belangrijke zaken. Er is nog veel meer te vertellen over Fiks, hiervoor verwijzen wij graag naar  
onze website www.ckvfiks.nl en onze Fiks folder die meer vertelt over onze vereniging.  
 
Hoe zien de eerste jaren er bij Fiks uit? 

 
Waarom de Flinkies? 
Een aantal jaren geleden zijn wij gestart met de Flinkies, voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Waarom 
eigenlijk? 
✓ Jong kennismaken met sporten en bewegen verhoogt kans dat kinderen blijven bewegen op 

latere leeftijd 
✓ Door bewegen met ouders (1-op-1) geven ouders het goede voorbeeld aan hun kind (“zien 

bewegen, doet bewegen”) 
✓ Het stimuleren van: 

o bewegingservaring (grove motoriek, oog-hand coördinatie, etc.)  
o samenwerken 
o plezier in bewegen 

✓ Wegnemen van motorische onzekerheden 
✓ Vroeg kennis laten maken met onze vereniging 
 
Van Flinkie naar Kangoeroe  
Als uw kind 4 jaar wordt, dan mag het meetrainen met de Kangoeroes (bij onze Kangoeroe Klup). Uw 
Kangoeroe wordt dan officieel lid van Fiks en van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond). 
U ontvangt hiervoor van ons een lidmaatschapformulier. Van onze bond krijgt ieder nieuw lid een 
mooi gratis Kangoeroe Klup T-shirt thuis gestuurd, waar uw kind in kan trainen op zaterdagochtend. 
De trainingen blijven op zaterdagochtend gegeven worden, van 10.00 – 10.45/11.00 uur. Bij de 
Kangoeroes komt de korfbalsport steeds meer centraal te staan. 
 
Van Kangoeroe naar F-jeugd 
Als uw kind 6 jaar wordt, stroomt hij/zij door naar de F-jeugd. Dat betekent best een grote verandering 
en hier zal ook aandacht aan worden besteed tijdens de laatste kangoeroetraining(en). De F-jes spelen 
wedstrijden op zaterdagochtend en trainen op dinsdag en/of donderdagavond (of einde middag).   
De teams bestaan uit 4-6 spelers waarbij we streven naar een mix van jongens en meisjes. In de F 
wordt een speciale vorm van korfbal gespeeld: 4Korfbal. Dit is een tussenvorm om het korfbal 
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spelenderwijze te leren. Uiteraard zullen de kids ook een Fikstenue nodig hebben. Het Fikstenue 
bestaat uit een blauw/oranje shirt, een zwarte rokje (meisjes) of broekje (jongens) en blauw/oranje 
sportsokken. Voor een rokje/broekje en sportschoenen dient u zelf te zorgen. De trainingspakken en 
wedstrijdshirts worden uitgereikt aan alle spelende leden door onze kledingcommissie. Hiervoor 
wordt een gebruikersvergoeding van € 37,- per jaar in rekening gebracht. 
 
Hoe informeren wij elkaar? 
✓ Flinkie/kangoeroe whatsapp-groep  
✓ De belangrijkste informatie is te vinden op de website: https://www.ckvfiks.nl/ 

o Infoflits: bevat veel belangrijke informatie over Fiks en het seizoen  
[via website: clubinfo -> algemeen -> infoflits] 

o Competitie en diverse roosters 
o Nieuws 

✓ Wekelijks een update van het bestuur via e-mail 
✓ Nieuwsflitsen voor bijzondere acties of informatie via e-mail 
Geef voor de diverse mailings uw emailadres door aan fiksflits@ckvfiks.nl 
 
En later vanaf de F-jes ook: 

• Commissie Technische Zaken (telefonisch, per e-mail en op de club) 
• Technische Flitsen (het jaarlijkse info-blad van TZ)  
• Bestuur (telefonisch, per e-mail en op de club) 

 
Wij willen u ook graag laten weten dat u altijd terecht kunt bij onze vertrouwenspersonen.  
[contactgegevens te vinden via onze website: clubinfo -> algemeen -> vertr.personen] 

 
Wat zijn de kosten? 
Aan meetrainen met de Flinkies zijn geen kosten verbonden. Dit bieden wij als vereniging gratis aan. 
Meetrainen met de Kangoeroes kost € 18,- per kwartaal (€ 72,- per jaar). 
 
Voor het betalen van de contributie maakt Fiks gebruik van automatische incasso’s. Wij doen dit om er voor te 
zorgen dat de contributie regelmatig binnenkomt. Op die manier kan de vereniging ook tijdig aan haar 
verplichtingen, zoals het betalen van de contributie aan de KNKV, voldoen. Daarnaast zorgt het gebruik van 
automatische incasso’s voor minder administratieve rompslomp. Om te kunnen incasseren is éénmalig nodig 
om een SEPA-machtiging af te geven. 

 
Betrokkenheid van leden en ouders 
Zoals bijna elke sportvereniging in ons land, draait ook onze club op vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is 
er in alle soorten en maten. Heeft u een (onbenut) talent voor Fiks?  
Zomaar wat voorbeelden: 
✓ Bent u gastvrij, helpt u graag achter de bar? 
✓ Handig met websites / apps? 
✓ Twee rechterhanden? 
✓ Groot netwerk in de regio? 
✓ Een schrijftalent? 
✓ Regelneef? 
✓ … 
Vraag vrijblijvend naar alle mogelijkheden om uw talent in te zetten als vrijwilliger.  
E-mail naar bestuur@ckvfiks.nl  
 
Naast vrijwilligerstaken zal vanaf de F-jes een beroep op u worden gedaan voor het rijden naar 
uitwedstrijden. Deze wedstrijden zijn bij de jongste jeugd nog vaak (dichtbij) in de regio. 
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