Welkom bij Fortissimo
Je bent pas lid geworden van Fortissimo of misschien denk je er
over om lid te worden. Dit boekje is bedoeld om je wegwijs te maken
binnen Fortissimo en kan als naslagwerk gebruikt worden om later
nog eens wat antwoorden in terug te vinden. We hebben erg ons best
gedaan de tekst zo te schrijven dat ook kinderen het kunnen begrijpen. We hopen dat de oudere lezers daar begrip voor hebben.
Fortissimo is in IJsselstein dé korfbalvereniging waar jong en oud
zich thuis voelen. Fortissimo is in 1966 door dhr. Kroes opgericht en
bestaat dus al ruim 50 jaar.
Korfbal is de enige gemengde teamsport, een sport die door jongens
en meisjes samen wordt beoefend. Sporten met jongens en meisjes
samen is extra gezellig en is een goede basis voor kinderen om op
een ontspannen manier met elkaar om te leren gaan.
Fortissimo is een korfbalvereniging waar de korfbalsport natuurlijk
centraal staat. Inmiddels heeft Fortissimo ongeveer 350 leden. We
besteden veel aandacht aan zo goed mogelijk presteren in de wedstrijden. Maar gezelligheid en ontspanning vinden we ook heel belangrijk en daarom organiseert Fortissimo ook veel naast de trainingen en wedstrijden, zowel voor jong als voor iets minder jong.
Fortissimo is een vereniging van vrijwilligers. Op het korfbalveld zijn
onze leden actief als speler, maar ook vaak als trainer en coach. Door
deze inzet hebben alle teams een eigen trainer en coach. Daarnaast
zijn er veel commissies die zich bv. met onze kantine en het organiseren van alles om het korfbal heen bezig houden. Er zijn dus veel
vrijwilligers nodig. Gelukkig zijn er heel veel leden die hun steentje
bij willen dragen. Deze vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging.
We hopen dat je je thuis zult voelen bij Fortissimo, net als de ruim
350 andere leden. Fortissimo is een open vereniging waar je altijd
welkom bent, waar je nieuwe vriendschappen kunt sluiten en waar je
plezier kunt beleven aan sport en aan alle andere leuke dingen die
door Fortissimo worden georganiseerd.

Korfbal: wat is dat?
Korfbal is een balspel waarbij jongens en meisjes samen spelen. Het
doel van korfbal is om zoveel mogelijk doelpunten te scoren. Net als
bij andere balsporten wint het team dat meer doelpunten maakt dan
de tegenpartij. Bij korfbal maak je een doelpunt door de bal door de
korf te gooien. De korf hangt aan een paal die midden in het veld
staat. Hoe ouder je bent, hoe hoger de korf hangt: bij kinderen tot
7 jaar is dat 2,50 meter. Voor kinderen tot 11 jaar 3,00 meter. Voor
alle andere leeftijdsgroepen 3,50 meter.
Een korfbalwedstrijd speel je
met 4 jongens en 4 meisjes tegen een ander team van 4 jongens en 4 meisjes. Elk team
heeft een aanvalsvak en een
verdedigingsvak. In elk vak
staan 2 jongens en 2 meisjes
van dezelfde partij. In het aanvalsvak probeer je doelpunten
te maken. In het verdedigingsvak probeer je te voorkomen
dat de tegenpartij een doelpunt
maakt. Na twee doelpunten wissel je van vak: de aanvallers
worden verdedigers en andersom.
Kinderen van 7 en 8 en 9 jaar spelen op een kleiner veld. Dan spelen
2 jongens en 2 meisjes tegen een ander team in één vak waarin ze
zowel aanvallen als verdedigen.
Korfbal is een teamsport. Alleen door samenspel kun je goede resultaten halen. Je mag niet lopen met de bal: je moet samenspelen. Vrijlopen is dus erg belangrijk. Je mag alleen op de korf schieten als je
vrij staat. De verdedigende partij probeert dat te verhinderen.
Maar daarbij mogen meisjes alleen meisjes verdedigen en jongens alleen jongens.

Bij de allerjongsten gelden soms andere regels. Alle leden vanaf 6
jaar kunnen meedoen in een ploeg die wedstrijden speelt tegen andere verenigingen. De meeste ploegen van Fortissimo spelen hun wedstrijden op zaterdag. Alleen midweekkorfballers spelen hun wedstrijden op dinsdag-, woensdag- of donderdagavond.
Omdat korfbal een teamsport is, is het belangrijk dat je elke zaterdag aanwezig bent bij de wedstrijden. Als je wegblijft dan is jouw
ploeg in het nadeel. Als je een keer ècht niet kunt, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, dan moet je dat tijdig laten weten. Dat doe je door
zo vroeg mogelijk aan je trainer/coach te laten weten wanneer je
niet kunt meespelen.
Veldkorfbal en zaalkorfbal
In de lente en de herfst spelen we korfbal buiten op kunstgras. In
de wintermaanden spelen we in de zaal. De zaalcompetitie begint in
november en eindigt half april. De regels van veld- en zaalkorfbal
zijn grotendeels gelijk. De helft van de wedstrijden speel je “thuis”.
Sinds juni 2014 heeft Fortissimo de beschikking over de prachtige
sporthal “De Oever” op sportpark IJsseloever (Zomerdijk 42b) en
daarnaast liggen 4 gloednieuwe kunstgrasvelden voor het veldkorfbal
en een beachkorfbalveld voor zomerse activiteiten. Onze kantine ligt
naast de velden en is tegen de sporthal aangebouwd zodat we in de
winterperiode direct van de kantine naar de zaal kunnen. Daar spelen
we onze zaalwedstrijden. Het grote voordeel is dat we ‘s zomers en
‘s winters onze thuiswedstrijden op dezelfde plek kunnen spelen.
Teamindeling
De technische commissie van Fortissimo zorgt, in samenspraak met
de trainers, voor de teamindeling. Daarbij let de technische commissie op leeftijd en speelsterkte. Hoe ouder je wordt, hoe belangrijker
de speelsterkte wordt. Als het mogelijk is, wordt er rekening gehouden met vrienden en vriendinnen die in hetzelfde team willen spelen,
maar dat lukt niet altijd.

Leeftijd
Bij korfbal delen we de teams in naar leeftijd. Het
KNKV (het korfbalverbond) stelt de leeftijdsindeling vast :
•
•
•
•
•
•
•
•

3 - 6 jaar
Kangoeroes
5 - 7 jaar
F-pupillen (mag vanaf 5)
8 - 9 jaar
E-pupillen
10 - 11 jaar
D-pupillen
12 - 13 jaar
C-aspiranten
14 - 15 jaar
B-aspiranten
16 - 18 jaar
A-junioren
vanaf 19 jaar Senioren

Jouw leeftijd op 1 januari is bepalend voor de leeftijdsgroep waarin je wordt ingedeeld. Soms moeten we een beetje van die leeftijdsindeling afwijken omdat beter uitkomt met de aantallen spelers
en speelsters of met de speelsterkte.
De kangoeroes maken vooral in spelvorm kennis
met korfbal en spelen nog geen wedstrijden.
Speelsterkte
Fortissimo heeft ongeveer 350 leden. De meeste
daarvan zijn jeugdleden. In elke leeftijdsgroep
heeft Fortissimo tenminste twee, maar meestal
meer teams. Binnen de leeftijdsgroepen delen we
de ploegen op sterkte in: de sterkste spelers en
speelster komen in het eerste team van die leeftijdsgroep, de iets minder sterke spelers en speelsters in het tweede team, enzovoort. Het voordeel
hiervan is dat je medespelers ongeveer even goed
zijn als jij zelf. Zo kan je korfbal spelen op de manier die je zelf het prettigst vindt: de spelers die
heel fanatiek willen trainen en spelen zitten bij elkaar en de spelers die vooral voor de gezelligheid
en de beweging komen, ook.

Jaarlijks nieuwe teamindeling
Fortissimo deelt de teams elk jaar opnieuw in. De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat er elk jaar nieuwe leden
bijkomen en leden afgaan en dat sommige jongens en
meisjes te oud zijn geworden voor het team waar zij in
zaten. Het voordeel van de jaarlijkse verandering van
team is dat je steeds meer leden van Fortissimo
leert kennen. Ook heb je elk jaar een nieuwe
kans om in een hoger team te komen. Het
nadeel is dat je soms moet wennen in een
nieuw team. Meestal zitten er in het
nieuwe team al wel kinderen die je al
kent.
Training
Korfballen kan je niet zomaar. Als je
net begint moet je veel leren, dus
veel oefenen. Ook als je al wat langer
speelt is oefenen heel belangrijk.
Daarvoor zijn er trainingen. Je leert
daar techniek en tactiek. Techniek wil
zeggen: gooien, vangen, schieten op de
korf, aanvallen en verdedigen. Bij tactiek
gaat het vooral om vrijlopen en samenspelen om doelkansen te krijgen en om
elkaar te helpen bij het verdedigen. Omdat
je niet met de bal mag lopen, ben je verplicht
om samen te spelen. Daarom moet je eigenlijk
altijd met je hele team op de training zijn. Dat is
ook fijn voor de trainer, want die maakt elke week tijd
vrij om jullie nieuwe dingen te leren. Elke ploeg heeft een
eigen trainer (vaak twee). Fortissimo doet er veel aan om
te zorgen voor goede trainers.

Een goede trainer ben je als je verstand van korfbal hebt, weet
hoe je de techniek en de tactiek moet aanleren en goed met kinderen of (jong)volwassenen om kunt gaan. Daarom laten we zoveel
mogelijk trainers de basisopleiding korfbaltrainer volgen en organi
seren we ook geregeld bijscholingen. Alle ploegen trainen
minstens één keer in de week. Sommige ploegen trainen
zelfs twee keer in de week. Alle veldtrainin
zijn op ons eigen sportpark IJsseloever. Van
begin november tot half april zijn de zaal
trainingen in de sporthal en dan kan het voor
komen dat er teams in een andere sporthal
trainen omdat niet alle teams in onze
eigen hal passen. Hoe laat en waar je
moet trainen wordt steeds tijdig
bekendgemaakt op de website van
Fortissimo en door je trainer. Als je
niet kunt trainen, moet je dat laten
weten aan de trainer.

Begeleiding
Er gaat altijd een begeleider mee
naar de wedstrijden: de coach. We
proberen zoveel mogelijk trainers te
vinden die de ploegen ook bij de wedstrijden begeleiden. Je kunt dan op de
training beter oefenen wat in de wedstrij
den nog niet zo goed gaat. De trainers en
coaches zorgen er ook voor dat alle spelers en
speelsters goed met elkaar omgaan en dat het
gezellig is in de ploeg. Je korfbalt tenslotte voor je
plezier.
De meeste trainers en coaches zijn zelf ook actief als korfballer.
Het komt dus wel eens voor dat de coach verhinderd is vanwege
een eigen wedstrijd. In zo’n geval doen we een beroep op ouders om
een ploeg te begeleiden.

Wat heb je nodig?
Tenue
Bij de wedstrijden is een Fortissimo-tenue verplicht. Het Fortissimo
-tenue bestaat uit een wit-rood shirt met het Fortissimo-logo. Jongens dragen daaronder een effen korte rode sportbroek en meisjes
een effen rood rokje (met daaronder een rode stretchonderbroek).
Het is handig als je bij de wedstrijden (vooral buiten) ook altijd een
warme sweater en een joggingbroek (of een trainingspak) meeneemt
om voor en na de wedstrijd aan te trekken.
Schoenen
Niet alleen je kleding is belangrijk. Misschien nog belangrijker zijn
de schoenen. Goede sportschoenen voorkomen dat je blessures oploopt. Voor de trainingen en wedstrijden buiten kun je het beste
speciale kunstgrasschoenen kopen. Voor de trainingen en wedstrijden
in de zaal heb je een paar stevige zaalsportschoenen nodig. Let op
een draaivlak in de zool (ook dat kan blessures voorkomen).
Aanschaf
Sportbroeken en sportschoenen kun je in elke sportwinkel kopen,
maar bij Ralph Sport in Nieuwegein worden de broekjes en rokjes
verkocht die bij het Fortissimo–tenue horen.
Het shirt wordt altijd door Fortissimo geleverd. Alle teams krijgen
de beschikking over wedstrijdshirts.
Sommige teams worden gesponsord en krijgen dan de beschikking
over een trainingspak.
Alhoewel we geen regels hebben over de sokken is het wel het mooiste om witte sokken te dragen. Er is nog een beperkte voorraad sokken met Fortissimo-logo te koop in de kantine.

Wedstrijden
Waar en wanneer moet je spelen?
De korfbalcompetitie wordt gespeeld in drie gedeelten: in september en oktober de eerste helft van de veldcompetitie, van november tot maart de zaalcompetitie en in april en mei de tweede helft
van de veldcompetitie. Voor de start van een nieuw gedeelte van de
competitie staat het wedstrijdprogramma op de website. In het
wedstrijdprogramma staat per week aangegeven waar en hoe laat
alle teams moeten spelen en hoe laat je aanwezig moet zijn. Dat is
meestal tenminste een half uur voor de wedstrijd, bij uitwedstrijden uiteraard langer. De meeste trainers en coaches gebruiken een
groepsapp om hier afspraken over te maken.
Afbellen
Natuurlijk kan het voorkomen dat je echt niet mee kunt doen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent. Het is belangrijk dat je dan tijdig
afbelt of een appje stuurt. Je vindt de namen en telefoonnummers
op de website. Jouw team rekent op je: bel dus alleen af in noodgevallen. Als je afbelt, moet er een invaller gezocht worden zodat
jouw team toch compleet kan spelen. Alle teams willen graag compleet spelen. We rekenen er daarom op dat jij ook af en toe bereid
bent om in een ander team mee te doen.
Vervoer
De helft van de wedstrijden zijn “uit”. Daarvoor moeten we dus
naar een andere vereniging toe. Dat is alleen maar mogelijk met de
hulp van ouders. We gaan er vanuit dat alle ouders of spelers (bij
seniorenteams) met een auto enkele keren per jaar voor het vervoer naar een uitwedstrijd zorgen. Wie wanneer rijdt, wordt per
team onderling geregeld. Er wordt aan het begin van een seizoen
een rij-schema afgesproken door de spelers of ouders van het
team. Het is de bedoeling dat ouders of spelers zelf ruilen met andere ouders of spelers als zij op de aangegeven datum niet kunnen
rijden. Daarbij is de groepsapp van het team (of de ouders van het
team) een goede manier om direct te communiceren. In het wedstrijdprogramma staat ook de vertrektijd aangegeven. Voor alle
uitwedstrijden verzamelen we bij onze eigen sporthal of in de kantine tenzij de coach een andere afspraak maakt.

Wedstrijdprogramma
Drie keer per jaar wordt het wedstrijdprogramma op de website bekend gemaakt: eind augustus, eind oktober en begin april. Dat wedstrijdprogramma vervult een heel belangrijke rol. Je vindt er alle belangrijke informatie met betrekking tot de organisatie van de korfbalwedstrijden in:
•
Plaats en tijdstip van de wedstrijden (zowel de begintijd van de
wedstrijd als de tijd dat je aanwezig moet zijn)
•
Vertrektijden bij uitwedstrijden
Het vervoer naar uitwedstrijden wordt door de ouders en coaches
onderling ingepland.

En naast de wedstrijden in het weekend

Fortissimo wil graag zoveel mogelijk mensen laten sporten op de manier die bij hen past. Sommige korfballers zijn nog te jong om wedstrijden in het weekend te spelen en sommige hebben geen tijd om in
het weekend te spelen.
Kangoeroes
De kangoeroes zijn onze jongste leden: meisjes en jongens van 3 tot
6 jaar. Deze leden zijn ook automatisch lid van de Kangoeroe Klub
van het KNKV en krijgen van de bond ook een t-shirt. Korfbal in wedstrijdvorm is voor hen nog niet goed mogelijk. Maar wel kunnen zij
leren om te gooien en te vangen en om op een speciale, lagere korf te
schieten. Dat lijkt saai, maar dat is het niet, want bij de kangoeroeswelpen gaat alles in spelvorm. Het kangoeroes-uur is altijd op zaterdagochtend. In het voor- en najaar buiten meestal van tien tot elf
uur en ‘s winters (als ook de wedstrijden binnen worden gespeeld) in
Sporthal de Oever van tien tot elf uur.
Midweekkorfballers
Bij Fortissimo zijn er veel mensen die veel hebben gekorfbald, maar
graag hun zaterdag aan andere dingen besteden. Speciaal voor hen is
er midweekkorfbal. Midweekkorfballers spelen één keer per week
een wedstrijd op dinsdag-, woensdag-, of donderdagavond. Midweekkorfballers trainen naar eigen behoefte.

Recreanten
Er zijn ook mensen die wel graag wekelijks een uur willen bewegen en
met de bal bezig willen zijn, maar die geen competitiewedstrijden
willen spelen. Voor hen heeft Fortissimo een recreantengroep, waar
actief bewegen voorop staat. Het is een gemengde groep van oudkorfballers en mensen die (nog) geen ervaring hebben met korfbal.
Er worden geen eisen gesteld aan de vaardigheid van de deelnemers,
iedereen is welkom.
Voor de recreanten die dat leuk vinden, is er enkele keren per jaar
een toernooi met recreantengroepen van andere verenigingen. De recreantentraining is heel geschikt voor ouders die ook wel eens kennis
willen maken met korfbal. Een belangrijk onderdeel bij de recreanten is ook de “derde helft” (een gezellig drankje en lekker kletsen na
de training).

Jeugd Activiteiten Commissie
We hebben nu een heleboel verteld over korfbal. Dat is logisch want daar gaat het om bij een
korfbalvereniging. Toch is dat niet het enige
wat Fortissimo organiseert voor de leden. Bij
Fortissimo zijn er ook allerlei andere activiteiten voor jong en oud en alles wat daartussen
zit. De JAC organiseert elke maand een leuke
activiteit voor de kangoeroes t/m de A teams
van Fortissimo.
Activiteiten die plaats vinden zijn bowlen, diverse knutsel- & kookactiviteiten, filmavond en
ook sportieve activiteiten zoals pietentraining,
winterspelen of korfbal-café
(laddercompetitie).
Een bijzondere activiteit is “de pupil van de
week”. Tijdens de zaalcompetitie zijn er bij elke thuiswedstrijd van het eerste team 2 pupillen van de week. Als Pupil van de week wordt je
naam & foto opgenomen in het wedstrijdfoldertje en op de website gepubliceerd. Daarnaast
mag je op de dag zelf met het eerste team op
de foto, mag je mee naar de voorbespreking en
loopje samen met ze op bij het begin van de
wedstrijd. Je mag voor de wedstrijd een doorloopbal nemen en je staat even in de spotlights
voor het publiek.

Andere activiteiten
Naast de jeugd-activiteiten zijn er ook activiteiten voor de senioren waaronder:
•

Vrijwilligersavond

•

Eindfeest

•

Feestavonden (met een speciaal thema)

•

Kaart- en spelavonden

Er is nog meer
Fortissimo organiseert daarnaast ook nog andere korfbalactiviteiten:
•
Het familietoernooi (gecombineerd met het eindfeest)
•
Ons eigen korfbaltoernooi
•
Een jaarlijks schoolkorfbaltoernooi
•
Het “tienen” (een schotcompetitie tussen tweetallen)
•
Diverse clinics voor jeugdspelers
Deelname aan, of helpen bij, deze activiteiten is uiteraard vrijwillig,
maar bijna niemand wil deze activiteiten missen! Meestal moet je je
van tevoren aanmelden in de kantine of bij de organisatoren.

Vrienden van Fortissimo
Iedereen die Fortissimo een leuke vereniging vind, kan lid worden van
de Vrienden van Fortissimo. Dan betaal je minimaal € 25,00 per jaar.
Van de opbrengst kopen de Vrienden spullen voor de club waar de club
anders geen geld voor heeft en die een extra toegevoegde waarde
zijn voor iedereen bij Fortissimo.

Supportersvereniging Fortmania
Sinds 2019 is Fortissimo’s eigen supportersvereniging nieuw leven ingeblazen: Fortmania. De supportersvereniging probeert vooral jeugdleden te motiveren om naar wedstrijden van de selectieteams van
Fortissimo te komen kijken, maar
als een jeugdteam een belangrijke wedstrijd speelt staan de selectie-spelers ook op de F-side.
De F-side is een tribune in de
hoek van de zaal, versierd met
slingers en banners.
De meeste activiteiten spelen
zich af rond de wedstrijden van Fortissimo 1. Denk daarbij aan:
•
De wedstrijduitslagen voorspellen
•
Het versieren van de sporthal met spandoeken
•
Het aanmoedigen met gebruik van trommels en toeters

Het kamp
Één van de hoogtepunten van het jaar is het
kamp. Dat wordt met Pinksteren gehouden in een
kampeerboerderij. Van zaterdagochtend tot
maandagmiddag ga je op pad met je vrienden en
vriendinnen van het korfbal. Het kamp is vooral
zo leuk omdat jong en oud samen allerlei activiteiten binnen en buiten doen, zoals een speurtocht, een spooktocht en actieve spellen op het
veld. Bovendien zijn al deze activiteiten ingevuld
rond een thema. Maar het allerleukste is toch
dat je kinderen en senioren uit andere teams
heel goed leert kennen. Het kamp is zeer geliefd
en altijd volgeboekt. Wees er dus op tijd bij als
je mee wilt. De start van de inschrijving wordt op
de website gemeld.
Website: www.kvfortissimo.nl
In een club is het erg belangrijk dat de leden
goed op de hoogte zijn van allerlei activiteiten.
Daarvoor wordt met name de website gebruikt:
www.kvfortissimo.nl. De website is de plek waar
je kijkt als je snel iets wilt weten. Je vindt er
bijvoorbeeld ook het trainingsschema en het actuele wedstrijdprogramma. Op de website staan
ook wedstrijdfoto’s en wedstrijdverslagen. Er is
ook informatie over de vereniging, die elk jaar
kan veranderen. We hebben het dan over adressen, formulieren, wedstrijdaankondigingen, etc.
Facebook
Op Facebook is er een besloten Fortissimo-groep
waar leden op uitnodiging lid van kunnen worden.
De berichten en foto’s die op deze groep worden
gepubliceerd zijn ook alleen voor de besloten
groep te zien. Hier verschijnen ook uitnodigingen
voor evenementen, maar ook berichten over wedstrijden of als er iets anders leuks is (en heel
soms iets verdrietigs) om met leden te delen.

Onze kantine
De kantine vormt het centrum van onze vereniging. Hier komt iedereen samen voor de trainingen, de wedstrijden en de feestavonden.
We hebben heel hard gewerkt om de kantine zo mooi te maken en we
zorgen er met elkaar voor dat het zo mooi blijft. Van alle leden (jong
èn oud) verwachten we dat ze netjes omgaan met onze kantine, dus:
•
Ruim je eigen rommel op en gooi afval netjes weg
•
Laat alles heel en gebruik meubilair waar het voor bedoeld is
•
Stuiteren en gooien met ballen hoort op het veld en niet in de
kantine.
Dit gaat allemaal eigenlijk altijd goed, maar het kan zijn dat er een
ongelukje gebeurt. Mocht je zien dat er iets stuk is of heel vuil is,
waarschuw dan iemand van het bestuur of van de kantinecommissie.

Vrijwilligers: Samen maken we Fortissimo
Fortissimo is een vereniging. Dat betekent dat bijna alle werkzaamheden door vrijwilligers worden verricht. Natuurlijk is er altijd veel
te doen, ook achter de schermen:
•
Training geven en coachen
•
Scheidsrechter zijn bij wedstrijden (uit en thuis).
•
Samenstellen van de teams
•
Verrichten onderhoudswerkzaamheden aan het complex
•
Verrichten van bardiensten
•
Toezicht houden en gasten ontvangen (zaalcommissaris)
•
Organiseren feestavonden (feestcommissie)
•
Organiseren jeugdactiviteiten (Jeugd Activiteiten Commissie)
•
Besturen van de vereniging
We gaan er vanuit dat iedereen die lid wordt van Fortissimo een bijdrage levert aan de verenigingsactiviteiten. Dat kan door lid te worden van een commissie, af en toe een bardienst te draaien of incidenteel bij te springen bij evenementen. Voor vrijwilligerswerk is er
een puntensysteem bij Fortissimo. Ieder lid wordt geacht een aantal
werkzaamheden te verricht. Voor jeugdleden tot 16 worden daar de
ouders/verzorgers voor aangesproken. Zolang je je punten nog niet
bij elkaar verdiend hebt kan je ingedeeld worden om bv. een bardienst te draaien of (als boven de 16 bent) een wedstrijd te fluiten.

Organisatie
Fortissimo heeft een bestuur en vele commissies. Het bestuur wordt
door de leden gekozen, tijdens een algemene vergadering. Het bestuur zet de grote lijnen uit en legt die voor aan de algemene vergadering, die uiteindelijk over het beleid van Fortissimo beslist. Fortissimo heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter een
secretaris en een penningmeester. Daarnaast heeft het bestuur een
aantal leden die elk een aandachtsgebied hebben: korfbaltechnische
zaken, algemene zaken. Het uitvoerende werk wordt gedaan door een
aantal commissies. Er zijn bijvoorbeeld commissies voor korfbalzaken (de technische commissie), jeugdactiviteiten (de jeugd activiteiten commissie), kantinebeheer (de kantinecommissie), onderhoud en
beheer van onze accommodatie (beheercommissie), voorlichting,
sponsorwerving en relatiebeheer (de PR-commissie). Wie er in het
bestuur en in de commissies zitten, staat op de website.
Wil je meedenken?
Al het werk bij Fortissimo is vrijwilligerswerk. Waar gewerkt wordt,
worden fouten gemaakt. Dat betekent echter niet dat fouten of vergissingen onbesproken dienen te blijven. Als je iets op- of aan te
merken hebt, is het goed om daar eerst de verantwoordelijke personen zelf op aan te spreken. Als dat onvoldoende helpt aarzel dan niet
om één van de bestuursleden of één van de vertrouwenspersonen te
bellen. Wacht er niet te lang mee en laat problemen niet te hoog oplopen. Hoe langer een probleem bestaat, hoe moeilijker het is op te
lossen! Natuurlijk zijn niet alle wensen onmiddellijk te vervullen en
niet alle problemen in één keer op te lossen. We kunnen echter wel
beloven dat we alle op- en aanmerkingen serieus zullen nemen.
Vertrouwenspersonen
We hopen dat het nooit gebeurt, maar het kan zijn dat er iets gebeurt waardoor je je niet veilig voelt of dat je zelf moeilijk vindt om
bespreekbaar te maken. Om je te helpen in een dergelijke situatie
kennen wij vertrouwenspersonen die je kan aanspreken. Deze vertrouwenspersonen kunnen je dan op een goede en vertrouwelijke manier helpen. Wie dat zijn staat op de website vermeld.

Privacy

Fortissimo verwerkt je gegevens in een bestand, dat ook aan de korfbalbond wordt verstrekt. Binnen Fortissimo worden de ledenlijsten bovendien door verschillende commissies en werkgroepen gebruikt. Er worden echter geen persoonlijke gegevens verstrekt aan
bedrijven of instellingen. Wanneer er bepaalde acties zijn van sponsors of ondernemers
worden die meestal via de website gepubliceerd.

Contributie

De contributie wordt per kwartaal vooruitbetaald. Het verenigingsjaar loopt van een juli
tot en met dertig juni. De bedragen staan op
de website. We werken met automatische incasso. Op het aanmeldingsformulier geef je
een machtiging voor automatische overschrijving.

Reglementen

Op de volgende bladzijde vind je de belangrijkste regels die gelden voor alle leden. Als
je lid wordt van Fortissimo verwachten we
dat je je aan deze regels houdt. In dit boekje
hebben we alleen de belangrijkste regels opgenomen. Alle regels staan in de statuten en
het huishoudelijk reglement. Het zou een
beetje saai zijn om die regels hier allemaal
over te nemen. Toch zijn die regels wel belangrijk. Als jij (of je ouders) geïnteresseerd
bent (zijn) in de volledige statuten en het
huishoudelijk reglement, dan kun je een
exemplaar aanvragen bij het secretariaat. Alle leden hebben daar recht op. Ook het adres
van het secretariaat vind je op de website.

BELANGRIJKE REGELS
•

•
•

•

•

•

•

•

Alle leden van 15 jaar en ouder hebben stemrecht op algemene
(leden)vergaderingen. Leden jonger dan 15 jaar kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door één van hun ouders.
Als je niet kunt spelen, ben je verplicht om je tijdig af te melden.
De regels hiervoor staan op de website.
De leden zijn tijdens wedstrijden verplicht om een Fortissimotenue te dragen. Indien het team wordt gesponsord is men ook
verplicht de inschietshirts en trainingspakken van de sponsor te
dragen.
Alle leden zijn verplicht om zich correct te gedragen en in woord
en gebaar respect te tonen voor scheidsrechter, tegenstanders en
medespelers. Fortissimo heeft hier een gedragscode voor
(volgende pagina).
Boetes die het korfbalverbond oplegt aan leden van 16 jaar en ouder worden in beginsel op het lid verhaald. In bijzondere gevallen
kan het bestuur besluiten van deze regel af te wijken. Boetes voor
jeugdleden komen zelden voor. In dat geval wordt altijd contact
opgenomen met de ouders.
Van alle leden wordt verwacht dat zij naar hun mogelijkheden bijdragen aan het vlotte verloop van de verenigingsactiviteiten
(variërend van bardiensten draaien tot het leiden van wedstrijden). Om deze werkzaamheden naar redelijkheid te verdelen onder de leden introduceert Fortissimo in 2020 een vrijwilligersbeleid gebaseerd op een puntensysteem.
Het lidmaatschap van Fortissimo wordt aangegaan voor één jaar.
Opzeggen kan alleen aan het eind van het seizoen. Opzeggingen
moeten uiterlijk 1 mei schriftelijk bij het secretariaat gemeld
zijn.
Tussentijdse opzeggingen zijn zeer ongewenst aangezien korfbal
een teamsport is en de samenstelling van een team daarmee mogelijk in gevaar komt. Indien er tussentijds wordt opgezegd is het
lid vanaf de opzegging nog 3 maanden contributie verschuldigd.

SAMEN MAKEN WIJ FORTISSIMO
In een korfbalwedstrijd heb je te maken met medespelers, tegenstanders, de scheidsrechter(s) en het publiek. Fortissimo wil graag dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat. De volgende gedragsregels gelden voor alle leden van Fortissimo en hun ouders of
gasten.
•
Kritiek leveren op coaches, scheidsrechters of kaderleden? Alleen
op een respectvolle, opbouwende en positieve manier
•
Respecteer elkaar, ook als het eens niet meezit
•
Gedraag je zoals je zou willen dat je tegenstander zich gedraagt
•
Sport en strijd horen bij elkaar, maar wel volgens fair play
•
Zonder scheidsrechter geen wedstrijd
•
Je gedraagt je te allen tijde correct tegen de scheidsrechter
•
Accepteer de beslissingen van de scheidrechter
•
Bedank scheidsechter en tegenstanders na afloop van de wedstrijd
•
Aanmoedigen? Ja, graag! Maar wel op een positieve manier
Tenslotte maken wij samen Fortissimo tot wat de vereniging is en daar
zijn we ook trots op.

Korfbalvereniging

Fortissimo
Bezoekadres:
Zomerdijk42b
3402MJ IJsselstein
www.kvfortissimo.nl

