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       K.S.V. FORTISSIMO NIEUWSBRIEF 
  
20 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.  
Deze nieuwsbrief wordt alleen verzonden indien er nieuwsberichten zijn. 

 

 
Ludiek lentefeest! 
Zaterdag 1 april, is het Lentefeest bij Fortissimo! 

Het feest begint om 20:00         Kom je verkleed, als 
iets dat begint met de eerste letter van je 
voornaam, dan kun je een leuke prijs winnen. 
Uiteraard hoef je niet verkleed te komen, als je dit 
niet wilt. Iedereen moet zich fijn voelen bij wat 
hij/zij draagt.  
 
De activiteitencommissie is druk bezig om de 
evenementen/activiteiten te promoten, in de hoop 
dat de feesten en activiteiten weer beginnen te 
leven (na de 'corona-periode') onder alle leden van 
Fortissimo. Een grote opkomst zou leuk zijn! 

 
 
 
 

Nieuwe geluidsinstallatie 
De vintage geluidsinstallatie van Fortissimo was aan 
vervanging toe. De flessen inzamelactie heeft hierbij een 
boost gegeven voor de aankoop van een mooi en nieuw 
omroep en muziek systeem. 
Het installeren van het nieuwe systeem is een tijdrovende 
en intensieve klus. Er worden 5 nieuwe buiten speakers 
gemonteerd en 1 mobiel speakersysteem aangesloten, 
waarbij de speakers onafhankelijk van elkaar kunnen 
worden aangestuurd. In de kantine worden 4 nieuwe 
speakers geplaatst om er net geen discotheek van te 
maken. Uiteindelijk zullen 2 zware audio versterkers het 
geluid over ruim 500 meter nieuwe audio bekabeling, naar 

de 10 speakers aansturen. We zijn momenteel druk bezig om alles te monteren waar we de 
audio omroep installatie tijdens het Veda Bikes (JO11-1) toernooi operationeel willen 
hebben. Dit alles met dank aan Jeroen Kars en Gerard Boks!  
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JO09-1 
Zaterdag 18 maart was het eindelijk zover. Nadat de JO09-1 een mooie wedstrijd had 
gespeeld tegen Bennekom. En met een mooie zege van 8-0 van het veld kwam, werden de 
frietjes gegeten die ze gewonnen hadden met de verkoop van de Grote Clubactie loten. 
Allemaal een beker limonade en een bakje friet met een snack. Dat was genieten na zo'n 
mooie wedstrijd.  

 

 
De 4e fase voor JO08 t/m JO12 
De JO08 t/m de JO12 hebben een 4e fase. Afgelopen week is de publicatie van de competitie 
indeling en het wedstrijdschema bekend geworden. De overige teams gaan gewoon verder 
met de 3e fase.  
 
Fase 4: 

Categorie Startdatum Laatste ronde 

JO08 t/m JO12 zaterdag 25 maart zaterdag 27 mei 

 

 
 
 

mailto:nieuwsbrief@ksv-fortissimo.nl


 

Heb je ideeën, leuke foto’s of aan/opmerkingen over de Fortie-nieuwsbrief? Mail je input dan voor zondag 16:00 
uur naar nieuwsbrief@ksv-fortissimo.nl en dan zal het worden meegenomen in de volgende nieuwsbrief! 

Sponsoren voor Pupillenkamp gezocht!  
De Pupillenkamp commissie van is volop bezig met de voorbereidingen van PUKA 2023! Dit 
jaar staat het kamp in het teken van Country, wat belooft een fantastische ervaring te 
worden voor de deelnemers van de Welpen t/m O13. Om het kamp nog onvergetelijker te 
maken zijn wij op zoek naar sponsoren die ons willen helpen. 
 
Wij zijn op zoek naar sponsoren die ons willen steunen door het sponsoren in de vorm van 
een financiële bijdrage of het sponsoren van een activiteit/ materialen. Elk bedrag is welkom 
en zal ten goede komen aan de organisatie van het kamp. 
 
Wilt u ons helpen om van PUKA 2023 een groot succes te maken en de kinderen een 
onvergetelijke ervaring te bezorgen? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van 
sponsoring? Stuur dan gerust een e-mail naar Pupillenkamp@ksv-fortissimo.nl. Wij vertellen 
u graag meer over de mogelijkheden van sponsoring en de voordelen die dit met zich 
meebrengt. 

 
 

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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