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       K.S.V. FORTISSIMO NIEUWSBRIEF 
  

6 maart 2023 
 

Met de FORTIE-nieuwsbrief houden we je op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rond 
het verenigingsleven en het voetbal bij Fortissimo. Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn 
van het laatste nieuws of wil je een oude nieuwsbrief teruglezen? Like ons dan op Facebook, 
volg ons op Instagram of bekijk onze website.  

 

 
Roy de Qua toernooi  

 
 
 
Vacature brief  
We hebben deze week niet zo heel veel nieuws te melden. Dus daarom plaatsen we maar 
enkele advertenties die er open staan. Er zijn natuurlijk nog meer openstaande advertenties. 

Wil je weten welke, check dan de website: https://www.ksv-fortissimo.nl/210/vacatures/ 
 
De nieuwsbrief werd nu wekelijks verstuurd. We hebben besloten om nu alleen de 
nieuwsbrief te versturen als er ook daadwerkelijk iets te melden valt. Heb je iets dat je wilt 
delen via de nieuwsbrief (activiteit, wedstrijdverslag of andere zaken), stuur dan een mailtje! 

 
 
EHBO’ers voor de toernooien gezocht  
De EHBO-commissie van Fortissimo is op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen als 
EHBO'er tijdens de thuis toernooien op 10 april, 18 mei, 27 mei en 3 juni. Dit kan een hele 
dag zijn of een dagdeel. De EHBO-commissie houdt de uren bij, die kunnen worden opgeteld 
voor de totale 9 uur vrijwilligerswerk per jaar. 

 
Als je interesse hebt om jezelf aan te melden als EHBO'er of als je nog vragen hebt, stuur dan 
een e-mail naar ehbo@ksv-fortissimo.nl. 
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Vertrouwenspersoon gez ocht 
Fortissimo is vanaf seizoen 2023/2024 op zoek naar een vrijwilliger die de rol als  
vertrouwenspersoon wil oppakken. De vertrouwenspersoon kan benaderd worden als er 

sprake is van intimiderend gedrag, seksuele 
intimidatie, discriminatie of ander 

grensoverschrijdend gedrag. Hij/zij heeft een 
neutrale positie en werkt op basis van 

vertrouwelijkheid. De vertrouwenspersoon 
hoort het verhaal van de melder en adviseert 
in vervolgstappen. Er vindt rapportage plaats, 
maar de melder kan/mag anoniem blijven. 
Wil je meer informatie of jezelf aanmelden? 
Stuur dan een mailtje naar: vrijwilligers@ksv-
fortissimo.nl 
 
 

 

Kom je bij de kledingcommissie?  
Als lid van de kledingcommissie ben je verantwoordelijk voor het beheren 

en uitdelen van de voetbalkleding aan de teams van Fortissimo. 
Momenteel is er één vrijwilliger actief in de kledingcommissie, maar extra 

hulp zou zeer welkom zijn. 
 

Wil je meer informatie of jezelf aanmelden? Stuur dan een mailtje naar: 
vrijwilligers@ksv-fortissimo.nl 

 
 

Keeperstrainer gezocht 
Fortissimo is op zoek naar keeperstrainers voor het seizoen 2023/2024. Dit is vanwege het 
feit dat de huidige keeperstrainer Henry aan het einde van dit seizoen Fortissimo helaas zal 

verlaten en we elke keeper binnen 
Fortissimo keeperstraining willen 

aanbieden.  
We zijn dus op zoek naar keeperstrainers 

voor zowel de onderbouw als 
bovenbouw.  

Lees de volledige functiebeschrijvingen 
op onze website: https://www.ksv-

fortissimo.nl/210/vacatures/ 
 

Wil je meer informatie of wil je jezelf 
aanmelden? Stuur dan een mailtje naar: 
vrijwilligers@ksv-fortissimo.nl 
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Scheidsrechters gezocht     
Lijkt het je leuk om een wedstrijd in goede banen te leiden? Wil jij Fortissimo helpen en 
lekker sportief bezig zijn? Dan zijn we op zoek naar jou!  
 
Ben je een jeugdspeler? (vanaf 12 jaar) Dan mag je ook al beginnen met fluiten van de O -8 
t/m O-11 pupillen. Uiteraard  gaat je eigen wedstrijd voor en kies je zelf welke zaterdagen je 
wil fluiten.  
 
Als vereniging ondersteunen we je bijvoorbeeld met een scheidsrechtersopleiding en zorgen 
we voor juiste begeleiding.  
 
Geïnteresseerd of ben je benieuwd naar de mogelijkheden?  
Stuur een mailtje naar scheidsrechterscoordinator@ksv-fortissimo.nl en er wordt z.s.m. 

contact met je opgenomen. 
 

 
 
 

 

Voorzitter per 2023/2024 gezocht  
Als voorzitter van Fortissimo ben je verantwoordelijk voor het leiden van de vereniging en 
het behartigen van de belangen van de leden en de club. Je zorgt voor een soepele gang van 
zaken binnen Fortissimo en bent de vertegenwoordiger van de club naar buiten toe. 
Je kan worden ingewerkt door de huidige voorzitter Jeroen Kars die eind dit seizoen stopt als 
voorzitter. 
Bekijk de volledige functie omschrijving op onze website:  
https://www.ksv-fortissimo.nl/210/vacatures 
 
Wil je jezelf kandidaat stellen of wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar 

voorzitter@ksv-fortissimo.nl 
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Algemeen coördinator onderbouw gezocht❗️ 
Na vele jaren trouwe dienst zal Walter van der Heijden zijn vrijwilligersfunctie als algemeen 
coördinator onderbouw bij Fortissimo neerleggen eind dit seizoen. Wij zijn daarom op zoek 
naar één of meerdere enthousiaste vrijwilligers die zijn functie zouden willen overnemen per 
2023/2024. 
 
Als algemeen coördinator onderbouw ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de 
onderbouwgroep. Je werkt nauw samen met de trainers/ leiders en het bestuur en zorgt 
ervoor dat alles soepel verloopt. 
 
Ben je geïnteresseerd in de functie of wil je meer weten? Bekijk dan de functieomschrijving 
op onze website https://www.ksv-fortissimo.nl/210/vacatures/ of stuur een mailtje naar 
contact-onderbouw@ksv-fortissimo.nl. Walter zal zo snel mogelijk contact met je opnemen. 

Help Fortissimo soepel te laten verlopen door deze belangrijke functie over te nemen. 
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