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1. VERENIGING 

1.1 ALGEMEEN 

Christelijke korfbalvereniging (CKV) Fiks is opgericht op 19 februari 1927. De 

accommodatie van Fiks is gelegen in het sportcomplex "De Voscuyl" aan de Van 

Houdringelaan 11, 2341 BN te Oegstgeest. Het telefoonnummer van de kantine  

is 071 - 517 32 42.  

 

Gedurende het zaalseizoen is onze thuislocatie Sporthal De Cuyl, gelegen aan De 

Voscuyl 36, 2341 BJ te Oegstgeest. Telefoon 071 - 820 02 33. 

 

Actuele informatie is te vinden op onze website www.ckvfiks.nl. 

1.2 BESTUUR 

Het bestuur zorgt voor de coördinatie van de verenigingsactiviteiten. Het dagelijks 

bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.  

 

FUNCTIE VERTEGENWOORDIGER TELEFOONNUMMER E-MAILADRES 

Voorzitter a.i. Nico van Welzen 06 53 83 25 31 voorzitter@ckvfiks.nl 

Secretariaat Natasja Zitman 06 10 42 80 98 secretariaat@ckvfiks.nl 

Penningmeester Jordy Esman  06 14 54 65 73 penningmeester@ckvfiks.nl 

Technische Zaken Nico van Welzen 06 53 83 25 31 tz@ckvfiks.nl 

Algemene Zaken  Joost van der Wal 06 28 24 10 95 az@ckvfiks.nl 

Ledenwerving en -
behoud 

Ilse Hazekamp 06 39 19 61 60 ledenwerf@ckvfiks.nl 

BESTUUR ALLE BOVENSTAANDE  bestuur@ckvfiks.nl  

1.3 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Twee keer per seizoen, in november en mei/juni, vindt een algemene ledenvergadering 

plaats. Leden en ouders van leden kunnen hier hun stem laten horen. Indien een lid niet 

op de ALV aanwezig kan zijn, dient hij/zij zich af te melden bij het secretariaat. Het is 

mogelijk een ander Fiks-lid schriftelijk te machtigen. Het maximum aantal machtigingen 

per aanwezig lid is twee. 

1.4 LEDENADMINISTRATIE 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie. In overleg met (Jeugd) 

Technische Zaken wordt bepaald in welk team een nieuw lid kan gaan spelen. Ieder 

nieuw lid dient het inschrijfformulier in te vullen, tezamen met een incassomachtiging 

ten behoeve van de contributie-inning. Voor het digitale wedstrijdformulier (DWF) is ook 

een digitale pasfoto benodigd.  

 

LEDENADMINISTRATIE ADRES TELEFOONNUMMER E-MAILADRES 

Jacqueline Anholts 
Adriaan Engelslaan 1 
2343 LM, Oegstgeest 

071 517 04 30 leden@ckvfiks.nl 

 

Adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadres en/of telefoonnummers dienen steeds zo 

snel mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Opzeggingen dienen 

schriftelijk dan wel per e-mail te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. 

Opzeggingen dienen uiterlijk 30 april te zijn ontvangen. 

 

Let op: opzegging na deze datum betekent contributiebetaling voor 
het volledige volgende seizoen! 

  

http://www.ckvfiks.nl/
mailto:voorzitter@ckvfiks.nl
mailto:secretariaat@ckvfiks.nl
mailto:penningmeester@ckvfiks.nl
mailto:tz@ckvfiks.nl
mailto:az@ckvfiks.nl
mailto:ledenwerf@ckvfiks.nl
mailto:bestuur@ckvfiks.nl
mailto:leden@ckvfiks.nl


 
Fiks InfoFlits 2021/2022 

 

3 

1.5 CONTRIBUTIE 

De contributiebedragen worden per seizoen vastgesteld. Het innen van de contributie 

gaat per automatische incasso. In principe wordt de contributie in 4 kwartalen 

afgeschreven. In uitzonderlijke gevallen kan de contributie ineens worden betaald aan 

het begin van het seizoen, vóór 31 augustus. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld 

door de Algemene Vergadering, die jaarlijks in mei/juni plaatsvindt. In onderstaande 

tabel staan de contributiebedragen voor het seizoen 2021/2022. 

 

SOORT LID LEEFTIJD (PER 01-01) KWARTAALCONTRIBUTIE JAARCONTRIBUTIE  

Senioren 19 jaar en ouder € 60,00 € 240,00 

Junioren 16 tot en met 18 jaar € 48,00 € 192,00 

Aspiranten 12 tot en met 15 jaar € 36,00 € 144,00 

Pupillen 6 tot en met 11 jaar € 30,00 € 120,00 

Kangoeroes (welpen) 4 tot en met 5 jaar € 18,00 € 72,00 

Flinkies 0 tot en met 3 jaar Vrijwillige jaarbijdrage € 25,00 

Recreanten - € 36,00 € 144,00 

Niet-spelend - € 18,00 € 72,00 

1.6 FLINKIES 

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen deelnemen aan de Flinkies training, op zaterdagochtend 

van 10.00 tot 10.45 uur. Gezellig en spelenderwijs komen de Flinkies in aanraking met 

de beginselen van sport in het algemeen. Samen spelen is daarbij van groot belang en 

goed voor de ontwikkeling van ieder kind. Voor de ouders is tijdens de Flinkies-training 

onze kantine geopend voor een kop koffie!  

Met ingang van 2019/2020 zijn Flinkies ook geregistreerd lid van de vereniging en 

worden zij ingeschreven bij het KNKV. Lidmaatschap van de Flinkies is gratis, jaarlijks 

vragen wij u desalniettemin om een vrijwillige bijdrage van € 25,-. Hiermee betalen 

wij onder meer de sportmaterialen, bondscontributie en organiseren wij evenementen. 

 

FLINKIES AANSPREEKPUNT TELEFOONNUMMER E-MAILADRES 

Coördinator / trainer Maaike van der Kraan 06 42 28 47 99 flinkies@ckvfiks.nl  

Trainer Tinley de Best 06 29 05 88 26 Tinley.bequet@hotmail.com 

Trainer Ciska de Best 06 46 43 69 60  

Trainer Suzanne Reesink 06 28 02 03 29  

1.7 KANGOEROES (WELPEN) 

Kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar, de Kangoeroes van Fiks, leren de 

grondbeginselen van het korfbalspel. Ze worden spelenderwijs vertrouwd gemaakt 

met het spelen met een bal. De Kangoeroe-trainingen zijn op zaterdagochtend van 

10.00 tot 11.00 uur (in de zaal tot 10.45 uur).  

 

KANGOEROEKLUP AANSPREEKPUNT TELEFOONNUMMER E-MAILADRES 

Coördinator / trainer Maaike van der Kraan 06 42 28 47 99 kangoeroes@ckvfiks.nl 

Trainer Tinley de Best 06 29 05 88 26 Tinley.bequet@hotmail.com 

Trainer Ciska de Best 06 46 43 69 60  

Trainer Suzanne Reesink 06 28 02 03 29  

 

  

mailto:flinkies@ckvfiks.nl
mailto:Tinley.bequet@hotmail.com
mailto:Tinley.bequet@hotmail.com
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1.8 FIKS ONLINE 

Het wedstrijdprogramma, wedstrijdverslagen, bestuursmededelingen en 

aankondigingen van evenementen en activiteiten worden gepubliceerd op de website: 

www.ckvfiks.nl.  

Daarnaast is de vereniging aanwezig op social media: 

Facebook www.facebook.com/fiks.jubileum 

Twitter  twitter.com/ckv_fiks / (@ckv_fiks)  

Instagram  www.instagram.com/ckvfiks (@ckvfiks) 

 

Wekelijks wordt op maandag een Nieuwsflits uitgestuurd met het voorwoord van het 

bestuur en verwijzingen naar de website. Wanneer er informatie is die op de website 

geplaatst dient te worden, kan gemaild worden naar webmaster@ckvfiks.nl. Informatie 

die uiterlijk zondagavond 19:00 is aangeleverd, wordt meegenomen in de eerstvolgende 

Nieuwsflits. 

 

FIKS ONLINE AANSPREEKPUNT TELEFOONNUMMER E-MAILADRES 

Redactie / webmaster 
Tim van Polen 06 22 30 58 78 

webmaster@ckvfiks.nl 
Jasper Boom 06 53 55 73 06 

Foto-archief Ciska de Best 06 46 43 69 60  

Social media Kelsey Heijne 06 24 15 61 64  

 

2. COMMISSIES EN TAKEN 
 

De vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers die zich inspannen om Fiks 

draaiende te houden. In dit hoofdstuk is uiteen gezet welke vele functies en taken zoal 

worden vervuld. Aan vrijwilligers is nooit genoeg. Als u zin heeft af en toe een 

bardienst te draaien, teamouder te worden of zitting te nemen in één van de 

commissies, horen wij dat graag. 

2.1 TECHNISCHE ZAKEN (TZ) 

Technische Zaken kent een onderverdeling in de verschillende disciplines;  

Bestuur, Technische Zaken Senioren, Jeugd Technische Zaken, Wedstrijdzaken, 

Scheidsrechterszaken, Korfbalkaderopleidingen. 

 

TECHNISCHE ZAKEN VERANTWOORDELIJKE TELEFOONNUMMER E-MAILADRES 

Bestuurslid TZ + 
selectie 

Nico van Welzen 06 30 73 11 88 tz@ckvfiks.nl  

Senioren 3 -7 Vacature 06 30 73 11 88 tz-senioren@ckvfiks.nl 

Wedstrijdzaken  Gerrie Coli 06 23 33 13 05 wz@ckvfiks.nl  

Opleidingen & 
spelregelbewijs 

Daniël Merkestein 06 52 68 54 56 spelregelbewijs@ckvfiks.nl  

2.2 BESTUURSLID TZ  

Het bestuurslid TZ heeft een coördinerende functie, zowel binnen Fiks alsook naar 

externe partijen. Hierbij ligt de nadruk op de beleidsmatige kant met betrekking tot de 

sportieve ontwikkeling van Fiks. Geregeld vindt er overleg plaats tussen de verschillende 

disciplines binnen TZ en het bestuurslid TZ.  

  

http://www.ckvfiks.nl/
http://www.facebook.com/fiks.jubileum
https://twitter.com/ckv_fiks
http://www.instagram.com/ckvfiks
mailto:webmaster@ckvfiks.nl
mailto:webmaster@ckvfiks.nl
mailto:tz@ckvfiks.nl
mailto:tz-senioren@ckvfiks.nl
mailto:wz@ckvfiks.nl
mailto:spelregelbewijs@ckvfiks.nl
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2.3 JEUGD TECHNISCHE ZAKEN 

Jeugd Technische Zaken (JTZ) begeleidt de trainers op tactisch en technisch gebied, 

met als doel de korfbalkwaliteiten van Fiks op een hoger niveau te brengen. Ze bepalen 

de teamindeling en stellen de trainers aan voor alle teams. Tevens zijn ze 

verantwoordelijk voor de materialen en de scouting. 

 

SPECIFIEK ONDERDEEL AANSPREEKPUNT TELEFOON E-MAIL 

Hoofd Jeugd TZ Dominic van Welzen 06 15 44 31 90 Dofiks@msn.com 

Contactpersoon A, B, C Mitchell van Strien 06 12 92 19 88 mitchellvanstrien@hotmail.com 

Contactpersoon D, E, F Youp Coli 06 33 97 79 93 Youp_coli@hotmail.com 

Potentials Michelle Rozenbroek 06 13 41 31 72 Michellerozenbroek@hotmail.com 

Contactpersoon 
Kangoeroes / Flinkies 

Maaike van der Kraan 
06 12 92 19 88 
 

flinkies@ckvfiks.nl of 
kangoeroes@ckvfiks.nl 

2.3.1 Wedstrijdzaken 

De vrijwilligers binnen wedstrijdzaken houden zich bezig met alle administratieve taken 

rondom wedstrijden en alle andere technische zaken, waaronder teamindelingen, 

spelersmappen, wedstrijdformulieren, contacten met de bond, enzovoort. 

 

SPECIFIEK ONDERDEEL AANSPREEKPUNT TELEFOON  E-MAIL 

Senioren  Gerrie Coli 06 23 33 13 05 wz@ckvfiks.nl 

Jeugd (A t/m B) Ingrid Hillebrand 06 41 45 77 56 wedstrijdzaken-ab@ckvfiks.nl 

Jeugd (C t/m F) Ingrid Hillebrand 06 41 45 77 56 wedstrijdzaken-cf@ckvfiks.nl 

Coördinatie 
scheidsrechterszaken  

Daniël Merkestein 06 52 68 54 56 scheidsrechters@ckvfiks.nl 

Indeling scheidsrechters Dominique Roest 06 52 10 88 28  

Indeling zaalwacht Loes Buitendijk 06 48 12 56 75  

Oefenwedstrijden Mart Hortensius 06 19 81 15 88 oefenwedstrijden@ckvfiks.nl 

 

2.3.2 Korfbalopleidingen 

Fiks is gestart met korfbalkaderopleidingen. Het doel is het korfbal technisch niveau van 

onze vereniging op een nog hoger plan te krijgen. Het gaat hierbij om verschillende 

aandachtspunten, zoals: spelregelkennis, opleiding van clubscheidsrechters  en 

begeleiding  van trainers en coaches. Deze basisvaardigheden zullen de betrokkenen 

zich eigen maken middels een goed doordacht opleidingsplan. In de onderstaande tabel 

staat hoe dat per leeftijdscategorie wordt aanpakt.  

 

OPLEIDINGSMODULE LEIDT OP VOOR MINIMUM LEEFTIJD TOELATINGSEISEN 

KorfbalmasterZ Spelregelbewijs 14 jaar  

Jeugdscheidsrechter EF-jeugd Breedtekorfbal 15 jaar Spelregelbewijs 

Jeugdscheidsrechter BCD-jeugd Breedtekorfbal 16 jaar Spelregelbewijs 

Verenigingsscheidsrechter Breedtekorfbal 17 jaar Spelregelbewijs 

KNKV Scheidsrechter Wedstrijdkorfbal 17 jaar Spelregelbewijs 

Verenigingsbegeleider 
Begeleiding 
scheidsrechters 

18 jaar (jeugd) 
21 jaar (senioren) 

Spelregelbewijs 
Ervaring is een pré 

KNKV-beoordelaar Waarnemer / beoordelaar 21 jaar 
Spelregelbewijs 
Ervaring (15 wed) 

Jurylid 
Juryvoorzitter 
Schotklokbediener 
Tijd- en scorewaarnemer 

16 jaar 
KNKV-
lidmaatschap 

 

  

mailto:flinkies@ckvfiks.nl
mailto:wz@ckvfiks.nl
mailto:wedstrijdzaken-ab@ckvfiks.nl
mailto:scheidsrechters@ckvfiks.nl
mailto:oefenwedstrijden@ckvfiks.nl
mailto:gerriecoli@hetnet.nl
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2.3.3 Selectiecommissie 

Voor de selectieteams Fiks 1, Fiks 2, Fiks 3, Fiks A1 en Fiks B1 bestaan er 

selectiecommissies. Deze commissies bepalen welke spelers in welk team gaan spelen. 

Hierbij zijn de korfbalsterkte en teambalans belangrijke criteria. De selectiecommissies 

bestaan uit de trainers/coaches van de selectieteams en de verantwoordelijke 

contactpersonen van JTZ.  

2.3.4 Ledenwerving 

Om het ledental van Fiks op peil te houden en om er voor te zorgen dat er in alle 

jeugdteams spelers en speelsters van gelijke leeftijd spelen is er binnen Fiks een 

discipline (gerichte) ledenwerving. Met een aantal enthousiaste leden worden er vele 

activiteiten georganiseerd om de Fiks en het korfbal onder de aandacht brengen. 

2.4 EVENTS  

De commissie Events zorgt voor activiteiten gericht op ledenbehoud buiten het 

korfballen om. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een gezellige feestavond, 

barbecue, filmavond of het jaarlijkse jeugdkamp. Activiteiten worden aangekondigd op 

de website en op Facebook. Heb je een idee voor een leuke activiteit, neem contact op 

met Events. De activiteiten worden bekend gemaakt via de website en sociale media en 

via affiches in de kantine/sporthal. Ideeën zijn altijd welkom. Voor de jeugdige Fiks-

leden verzorgt jeugdevents de activiteiten. Ook voor de aankleding rondom belangrijke 

wedstrijden kan een beroep worden gedaan op (jeugd)events. 

 

(JEUGD)EVENTS AANSPREEKPUNT TELEFOON  E-MAIL 

Coördinator Ilse Hazekamp 06 39 19 61 60 
events@ckvfiks.nl 

Commissielid  Melissa Heijne 06 24 15 71 64 

Commissielid Tinley de Best 06 29 05 88 26 

 

Commissielid Daphne v.d. Giessen 06 55 70 31 15 

Commissielid Michelle Rozenbroek 06 13 41 31 72 

Commissielid Lotte-Marijn Anholts 06 31 57 55 37 

Commissielid Jessica Brandt 06 12 66 28 00 

 

  

mailto:events@ckvfiks.nl
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2.5 SPONSORING 

Sponsoring is van groot belang voor Fiks. De overheid treedt steeds meer terug. Er is 

een sponsorcommissie die nieuwe sponsors probeert te werven, contact onderhoudt met 

bestaande sponsors en activiteiten organiseert om sponsors bij elkaar te brengen. Op 

dit moment zijn we, voor uitbreiding van de Commissie, op zoek naar leden en of ouders 

die midden in het bedrijfsleven of brancheverenigingen staan.  

De sponsormogelijkheden zijn o.a.: 

- shirtsponsoring 

- sponsoring van de trainingspakken 

- bordsponsoring 

- korfsponsoring 

- sponsoren wedstrijdbal 

- sponsoring van een evenement 

- lid worden van de club van 50 

 

SPONSORZAKEN AANSPREEKPUNT TELEFOON  E-MAIL 

Coördinator Sponsoring Sandra Vreeken 06 27 42 20 67 

sponsoring@ckvfiks.nl l 

Werving Sponsoren Wilbert Anholts 06 46 31 53 49 

Commissielid Jan Star 06 55 15 89 45 

Commissielid Sandra Nonhebel 06 27 51 76 96 

Commissielid Wim van Tuyl 071 515 39 15 

Commissielid Marit Timmerman 06 53608726 

Club van 50 Miquel van Welzen 06 51 35 51 21 clubvan50@ckvfiks.nl  

Fikse Vrienden Monique van Welzen 071 517 72 09 clubvan50@ckvfiks.nl  

2.6 FIKSE VRIENDEN, FIKSE CLUB VAN 50 

Naast het lidmaatschap als (niet) spelend lid kunt u ook onze club steunen als 

donateur nu de overheid zich steeds meer terug trekt. Wij noemen onze donateurs 

Fikse Vrienden. Ook is het mogelijk om lid te worden van de Fikse Club van 50. Uw 

bijdrage wordt jaarlijks gebruikt voor ondersteuning van o.a. onze jeugd, verbetering 

van de accommodatie.  
FIKSE VRIENDEN/CLUB 

VAN 50 
AANSPREEKPUNT TELEFOON  E-MAIL 

Club van 50 Miquel van Welzen 06 51 35 51 21 clubvan50@ckvfiks.nl  

Fikse Vrienden Monique van Welzen 071 517 72 09 clubvan50@ckvfiks.nl 

2.7 ALGEMENE ZAKEN 

2.7.1 Kantinezaken 

De kantinebeheerder is verantwoordelijk voor het organisatorische zaken in en rondom 

de kantine. Hierbij valt te denken gebruik en verhuur en het schoonmaken van kantine, 

kleedkamers en terras en klein onderhoud hieraan. De kantinebeheerder zorgt ook voor 

het opstellen van een barrooster voor het hele seizoen. Vrijwilligers die (af en toe) een 

bardienst willen draaien zijn zéér welkom en kunnen zich aanmelden via 

vrijwilligers@ckvfiks.nl! 

 

KANTINEZAKEN AANSPREEKPUNT TELEFOON  E-MAIL 

Kantinebeheer Ria de Best 06 51 94 12 71 riadebest@casema.nl 

Kassa Paul Klinkhamer 06 38 41 92 80 
kantine-onderhoud@ckvfiks.nl  

Klein onderhoud Erwin de Best 06 23 75 92 67  

 

  

mailto:sponsoring@ckvfiks.nl
mailto:sponsoring@ckvfiks.nl
mailto:clubvan50@ckvfiks.nl
mailto:clubvan50@ckvfiks.nl
https://www.ckvfiks.nl/902/fikse-vrienden/
mailto:clubvan50@ckvfiks.nl
mailto:clubvan50@ckvfiks.nl
mailto:vrijwilligers@ckvfiks.nl
mailto:riadebest@casema.nl
mailto:kantine-onderhoud@ckvfiks.nl
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Een paar belangrijke regels die gelden bij Fiks zijn: 

- Roken binnen de entree, kantine, kleedkamers en doucheruimten is niet 

toegestaan. 

- Er wordt géén alcohol geschonken aan personen onder 18 jaar. 

- Er wordt géén alcohol geschonken vóór 12.00 uur. 

- De minimale leeftijd achter de bar en in de keuken is 18 jaar.  

 

2.7.2 Materiaalcommissie 

Verantwoordelijk voor het materiaal is Theo Vreeken. Hij onderhoudt het materiaal en 

schaft, indien nodig, nieuw materiaal aan. Eén en ander in overleg met technische zaken 

en de penningmeester. 

2.7.3 Veld 

De velden zijn eigendom van de gemeente en worden ook door hen onderhouden. Wim 

Anholts is contactpersoon naar de gemeente toe. Vanzelfsprekend verwacht de 

vereniging dat haar leden het veld netjes houden en rommel opruimen. Bij slecht weer 

wordt het veld gekeurd door  Wim Anholts of Nico van Welzen. Als het veld afgekeurd 

wordt, is dit bekend bij het barpersoneel. Spelers dienen zelf te informeren of 

wedstrijden bij slecht weer doorgaan.  

2.8 KLEDINGCOMMISSIE 

De kledingcommissie is verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de 

wedstrijdkleding van Fiks en voor merchandise-artikelen. De wedstrijdkleding 

(trainingspakken en wedstrijdshirts) wordt jaarlijks uitgereikt aan alle spelende leden. 

Hiervoor wordt een gebruikersvergoeding van € 37,00 per jaar geïncasseerd. Alle leden 

zijn er aan gehouden om netjes met de kleding om te gaan. Bij beschadiging van de 

kleding kan contact worden opgenomen met de kledingcommissie. Bij verlies of grove 

beschadiging van de trainingspakken en wedstrijdshirts wordt de nieuwprijs op het lid 

verhaald. Naast de voornoemde wedstrijdkleding kunnen er via de webshop van Fiks 

ook merchandise-artikelen worden besteld. 

 

KLEDINGCOMMISSIE AANSPREEKPUNT TELEFOON  E-MAIL 

Coördinator Ron van Kempen 06 30 45 00 41 webshop@ckvfiks.nl 

Commissielid Eva van Kempen 06 54 27 82 33 
clubkleding@ckvfiks.nl 

Commissielid Jerry Buurman 06 46 00 35 39 

Commissielid Suzanne Herben   

 

3. WEDSTRIJDEN 

3.1 DE THUISWEDSTRIJDEN 

De thuiswedstrijden worden tijdens de veldperiode (september t/m oktober en eind 

maart t/m mei) gespeeld op het Fiks-veld op de Voscuyl. De thuiswedstrijden tijdens de 

zaalcompetitie (november t/m half maart) worden gespeeld in Sporthal De Cuyl. 

3.2 HET WEDSTRIJDPROGRAMMA 

Aan het begin van de diverse competities wordt een compleet schema van het 

wedstrijdprogramma op de website gepubliceerd. Een aankondiging hiervan ontvangen 

alle ingeschreven leden via de Nieuwsflits, die digitaal wordt verzonden. Ontvangt u 

deze Nieuwsflits niet terwijl u dat wel wilt? Stuur dan een mailtje naar 

webmaster@ckvfiks.nl.  

3.3 AFMELDING VOOR WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN 

De trainers zijn de eerste contactpersonen voor ouders en leden. Indien een speler niet 

aanwezig kan zijn bij een wedstrijd of training dient dit tijdig te worden aangegeven aan 

de trainer. De trainer kan dan een vervanger regelen om met een compleet team te 

spelen. 

mailto:webshop@ckvfiks.nl
mailto:clubkleding@ckvfiks.nl
mailto:webmaster@ckvfiks.nl
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3.4 KLEDING 

Elk lid is verplicht het Fikstenue te dragen tijdens het spelen van de wedstrijden. Dit 

geldt ook voor het trainingspak, dat ook gedragen moet worden naar de trainingen. Het 

Fikstenue bestaat uit een blauw/oranje shirt, een zwarte rok (dames) of broek (heren) 

en blauw/oranje sportsokken. Voor een rok/broek en sportschoenen (op het veld 

noppenschoenen) dient men zelf te zorgen. 

3.5 TWEEDEHANDS KLEDING  

Er is een mogelijkheid tot het verkrijgen van tweedehands schoenen, deze worden 

ingeleverd door leden voor wie deze schoenen vaak te klein zijn geworden. Deze 

schoenen kunnen tegen een kleine vergoeding worden aangeschaft. Deze vergoeding 

komt ten gunste van de vereniging. Leden van wie de schoenen te klein zijn geworden 

kunnen hun schoenen inleveren bij de bar. Ook bestaat de mogelijkheid om een "oud" 

Fiks trainingspak aan te schaffen, vanaf €5,00.  

3.6 VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN 

Senioren regelen hun eigen vervoer. Teamouders maken voor de jeugdteams een vervoers- en 
was- schema. Routebeschrijvingen naar de tegenstander of de sporthal vindt u ook op de website 

van het district: www.knkv.noordwest.nl. 

3.7 MATERIAAL EN WEDSTRIJDDUUR VELD- EN ZAALKORFBAL 

Elk team heeft zijn eigen net met ballen en is hier verantwoordelijk voor. Met deze 

ballen kan worden getraind en op zaterdag wordt de wedstrijd hier mee gespeeld. Aan 

het eind van het seizoen moet dit net weer compleet ingeleverd worden. 

 

4. OVERIGE ZAKEN 

4.1 SCHOONMAAK 

Het schoonmaken van de kleedkamers gebeurt elke week door een seniorenteam of de 

A1. Het schoonmaakschema wordt opgesteld door de kantinebeheerder. 

4.2 WAARDEVOLLE/GEVONDEN VOORWERPEN 

Waardevolle spullen kunnen afgegeven worden achter de bar. Gevonden voorwerpen 

worden in de kantine achter de bar opgeborgen. Ben je iets kwijt, dan kun je er de 

personen achter de bar naar vragen. 

4.3 BOETES 

De door de bond opgelegde boetes voor Fiks leden ten aanzien van gele en rode kaarten, 

worden verhaald op de desbetreffende speler. 

 

4.4 VERTROUWENSPERSONEN 

Binnen de vereniging hebben wij 2 vertrouwenspersonen. Meer informatie is te vinden 

in het reglement Vertrouwenspersoon - CKV Fiks 

 

VERTROUWENSPERSOON  TELEFOON  E-MAIL 

Thea van Balen  06 15 57 31 32 
vertrouwenspersoon@ckvfiks.nl 

Matthijs de Visser  06 83 52 41 26 

 

 

https://www.ckvfiks.nl/900/vertrouwenspersonen/
mailto:vertrouwenspersoon@ckvfiks.nl

