
Informatie voor nieuwe leden 
 
 
Voor iedereen die bij Fiducia wil komen korfballen, zetten we hier wat praktische zaken op 
een rij. 

Locatie 
Fiducia heeft een eigen kantine op sportpark Fletiomare Oost aan de Europaweg in Vleuten. 
Ongeveer tussen september en november en tussen april en juni trainen en korfballen wij 
hier op ons eigen kunstgrasveld. Van november tot en met maart gaan alle korfballers de 
zaal in en spelen en trainen wij in de Europahal die naast ons veld ligt op hetzelfde sportpark 
of in de CultuurCampus in Vleuterwijde. 

Teams 
Bij Fiducia hebben we veel verschillende soorten teams zodat spelers van alle 
leeftijdscategorieën een plekje kunnen vinden. 
 
De allerkleinsten tussen de 4 en 6 jaar kunnen terecht bij de Welpen. Zij spelen geen 
competitie maar zijn door middel van spelletjes lekker bezig met het ontwikkelen van 
balgevoel en het leren van de eerste beginselen van het korfbal. Elke zaterdag komen de 
Welpen een uur bij elkaar op het veld of in de zaal onder leiding van enthousiaste vaste 
begeleiders. 
 
De jeugd tussen de 6 en 18 jaar kan terecht in de verschillende jeugdteams van de F tot aan 
de A. De jeugdteams trainen één of twee keer per week en spelen op zaterdag een 
wedstrijd. Elk jeugdteam heeft in principe twee vaste trainers die hen ook coachen en 
begeleiden bij de wedstrijden. De wedstrijden vinden plaats op zaterdag en zijn afwisselend 
bij ons of bij een tegenstander. Er wordt een schema gemaakt waarop ingedeeld is welke 
ouders aan de beurt zijn om de kinderen naar een uitwedstrijd te brengen. 
 
De volwassenen kunnen terecht in verschillende teams. Er zijn reguliere competitieteams die 
één of twee keer per week trainen en op zaterdag een wedstrijd spelen. Daarnaast beschikt 
Fiducia over een midweekteam dat meestal op woensdagavond haar wedstrijden speelt in 
plaats van op zaterdag. Voor senioren die liever alleen trainen en geen wedstrijden spelen, 
bestaan er de recreanten. Deze groep enthousiaste (oud)spelers trainen elke week een uur 
en spelen eens in de zoveel tijd mee op een toernooi. 
 
Wil je een keer meetrainen? Dat kan! Zie het kopje “Vragen?” onder aan deze pagina. 

Trainingstijden 
Fiducia traint in principe op de maandag-, woensdag- en/of donderdagavond. Het is per team 
afhankelijk of er één of twee keer per week getraind wordt. De jeugdtrainingen vinden plaats 
tussen 17:00 en 20:00 uur. Daarna trainen de senioren tussen 20:00 en 22:00 uur. De 
trainingen duren een uur met uitzondering van de seniorenselectie die 1,5 uur traint. 

Kleding en schoenen 
Fiducia speelt in rood-wit geblokte shirt en een zwart broekje/rokje. De kleding is te koop via 
de webshop van Fiducia. In de zaal zijn zaalsportschoenen zonder zwarte zolen vereist. 



(Jeugd) Technische Commissie 
Binnen Fiducia hebben wij een Technische Commissie (TC) en een Jeugd Technische 
Commissie (JTC). Deze commissies proberen alle zaken rond de competitie zo goed 
mogelijk te regelen. Zo worden er oefenwedstrijden geregeld, trainers gezocht, 
teamindelingen gemaakt en contacten met de korfbalbond onderhouden. De TC is hierbij 
verantwoordelijk voor de senioren en de A-jeugd, de JTC voor de B-jeugd tot aan de 
Welpen. 

Ontspanningscommissies 
Naast het korfbal is Fiducia ook een club die van gezelligheid houdt. De 
activiteitencommissie (AC) organiseert regelmatig leuke activiteiten voor verschillende 
leeftijden. Dit kan bijvoorbeeld een playbackshow, bingo, darttoernooi of spelletjesdag zijn. 
Daarnaast organiseert de kampcommissie elk jaar een kamp waar alle jeugdleden aan mee 
kunnen doen. Bovendien heeft Fiducia een toernooicommissie die één keer per jaar voor de 
hele vereniging een bezoek aan een toernooi organiseert. Uiteraard zijn er verder ook 
diverse feestavonden en teamuitjes. 

Vrijwilligers 
De vereniging draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Niet alleen leden, maar ook ouders 
van (jeugd) zetten zich met veel enthousiasme in voor Fiducia. Ons motto hierin is: “Vele 
handen maken licht werk”. Wij verwachten dan ook dat elk lid, naar zijn of haar kunnen, een 
steentje bijdraagt hierin. 

Vragen? 
Mocht je na het lezen van dit stuk nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de 
TC (voor senioren) of JTC (voor de jeugd tussen de leeftijd van 4 en 15 jaar). Ook als je een 
keer mee wil trainen om te kijken of het leuk is, kun je via hen een afspraak maken. De 
mailadressen zijn: 
TC:  tc@fiducia.nu 
JTC :  jtc@fiducia.nu 
 


