Dameskorfbalvereniging Fortuna ’74
Bergharen / Hernen
Opgericht 1 april 1974
Voorwoord
Regelmatig is gebleken dat vooral nieuwe leden en ouders van nieuwe leden, niet volledig op
de hoogte zijn van de gang van zaken binnen onze vereniging. Wij hopen via uitgifte van dit
boekje hierin de nodige verbetering te hebben aangebracht.
Gegevens die van jaar tot jaar wijzigen, zoals namen, adressen, telefoonnummers, hoogte
contributie, trainingstijden enz., worden via het clubblad “ De Treffer” of de digitale
nieuwsbrief aan u medegedeeld.
Ook heeft Fortuna ’74 een website: http://www.fortuna74.nl
Het E-mailadres is: info@fortuna74.nl
Het bestuur van Fortuna ‘74
Januari 2019

1.Algemene Informatie
Rechtsvorm.
Hiervoor is de verenigingsvorm gekozen. De vereniging beschikt over statuten, welke
notarieel zijn vastgelegd. Tevens is in de Algemene Ledenvergadering een Huishoudelijk
reglement vastgelegd. Mocht U over een afschrift van de statuten en / of huishoudelijk
reglement willen beschikken, dan kunt u zich wenden tot de secretaris.
Landelijk is onze vereniging aangesloten bij de Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond.
Bestuur
Het bestuur bestaat thans uit 8 personen, n.l. de voorzitter, een secretaris, een penningmeester,
een wedstrijdsecretaris en 4 bestuursleden.
De bestuursleden worden voor 2 jaar gekozen en de voorzitter voor 3 jaar.
Dit gebeurt op de jaarlijkse ledenvergadering.
Ledenvergadering.
Deze vergadering wordt meestal in het najaar gehouden. Er worden dan door de aanwezige
leden beslissingen genomen over b.v. contributie, beleidszaken etc.
De vergadering is ook toegankelijk voor de ouders van de jeugdleden. Het stemrecht is
voorbehouden aan de leden die op 1 augustus voorafgaande aan de ledenvergadering de
leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. De ouders hebben dus geen stemrecht. De leden hebben
een opkomstplicht en moeten zich afmelden bij verhindering (zonder afmelding: boete €
2,50).
Commissies.
Fortuna '74 heeft een speciale jeugdcommissie voor de organisatie van extra activiteiten
buiten het korfballen voor onze jeugdspeelsters.
Lidmaatschap.
Meisjes vanaf de leeftijd van 5 jaar kunnen lid worden van onze vereniging. Vanaf 5 jaar kan
in de competitie meegespeeld worden. Aanmelding kan het hele jaar door plaats vinden bij de
ledenadministratie (= Annemieke Vos). Hiervoor is een speciaal aanmeldingsformulier wat u
op de website kan vinden onder de knop downloads.
Wilt U het lidmaatschap opzeggen, dan dient u dit schriftelijk te doen, en wel voor 1 maart
voorafgaande aan het nieuwe seizoen bij de ledenadministratie. Aanmeldingsformulieren zijn
af te halen bij het secretariaat (Annemieke Vos, Gerststraat 9 te Bergharen) of te downloaden
via de site (onder het kopje downloads) en kunnen hier ook afgegeven. Nadrukkelijk wordt er
op gewezen dat tussentijdse opzegging van het lidmaatschap niet mogelijk is. U blijft dan
toch de volledige jaarcontributie verschuldigd, omdat Fortuna ’74 deze ook per jaar moet
afdragen aan de bond!
Accommodatie
Fortuna maakt voor de veldcompetitie gebruik van de accommodatie Sportpark Schaarweide,
Sportlaan 2 6616 BD Hernen. Verder wordt in de wintermaanden gebruik gemaakt van de
gymzaal bij de Zandloper, de Weem 3 in Bergharen. Voor de training van de seniorenteams
en de A junioren wordt ook gebruik gemaakt van elders gehuurde zaalruimte.

2. Indeling naar leeftijd.
Bij het korfbal wordt onderscheid gemaakt in de volgende
leeftijdsgroepen.
a. senioren, speelsters van 18 jaar of ouder;
b. junioren, speelsters van 14 t/m 18 jaar;
c. aspiranten B,
speelsters van 12 t/m 14 jaar;
aspiranten C, speelsters van 10 t/m 12 jaar;
d. pupillen D,
speelsters van 9 t/m 10 jaar;
pupillen E,
speelsters van 8 t/m 9 jaar;
pupillen F,
speelsters van 7 t/m 8 jaar;
welpen, speelsters van 5 t/m 7 jaar;
e. midweekspeelsters;
f. recreanten.
In afwijking van vorenstaande indeling bestaat de mogelijkheid dat een speelster in een
hogere leeftijdsgroep wordt geplaatst, plaatsing in een lagere leeftijdsgroep behoort niet tot de
mogelijkheden. Dit laatste kan alleen in overleg met de bond, in de vorm van dispensatie.
Als peildatum voor het bepalen van de indeling geldt 1 oktober (bij aanvang van het seizoen.)
Het aantal teams dat uit een bepaalde groep wordt gevormd, varieert naar gelang het aantal
speelsters uit die groep.
Wedstrijden
Er is ook onderscheid gemaakt in de tijden van de wedstrijden:
Junioren
spelen 2x 30 minuten,
Aspiranten B
spelen 2x 30 minuten,
Aspiranten C
spelen 2x 25 minuten,
Pupillen D
spelen 2x 25 minuten,
Pupillen E
spelen 2x 20 minuten,
Pupillen F
spelen 2x 20 minuten,
Welpen
spelen 2 x15 minuten,
Senioren
spelen 2x 30 minuten,
Recreanten
spelen 2x 25 minuten,
Midweekspeelsters spelen 2x 30 minuten.
3. Seizoensindeling.
De aanvang van het seizoen is gelegen tussen half augustus en begin september. Tot circa
november wordt de eerste helft van de veldcompetitie afgewerkt.
In de wintermaanden wordt een zaalcompetitie gespeeld.
Vervolgens wordt vanaf circa eind maart de 2e helft van de veldcompetitie gespeeld. De
afloop hiervan vindt plaats in de maand mei.
De senioren spelen hun wedstrijden op zondag, de junioren, aspiranten, pupillen en welpen op
zaterdag. De recreanten en midweek spelen op woensdag. Ook in de zaal spelen de recreanten
en de midweek op woensdag. Voor de jeugdteams blijft de speeldag in de zaal hetzelfde.
Wij spelen onze thuis wedstrijden in de zaalcompetitie in Wijchen, in sporthal Arcus. Af en
toe wordt er uitgeweken naar de Passelegt in Overasselt. De welpen en E-pupillen spelen hun
thuiswedstrijden in de Zandloper Bergharen.

4.Contributie
De hoogte van de contributie wordt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld.
De inning gebeurt door middel van automatische incasso. In het geval u in de loop van het
seizoen lid wordt, wordt hiermee bij de berekening van de verschuldigde contributie rekening
gehouden.
5. Vervoersregeling senioren, midweek en recreanten
Deze teams regelen het vervoer onderling.
5a Vervoersregeling pupillen, aspiranten en junioren.
Voor deze teams is een vervoersregeling getroffen. Dit vervoer, dat op toerbeurt per auto
plaats vindt, geldt voor alle buiten Bergharen/Hernen te spelen wedstrijden. Voor alle overig
vervoer (trainingen, thuiswedstrijden) dient u zelf zorg te dragen. Ouders zijn verplicht op
toerbeurt voor het vervoer te zorgen. Zij ontvangen steeds zo snel mogelijk een vervoerslijst
met alle van belang zijnde gegevens. Het zorgen voor vervoer betekent niet perse dat u als
ouder zelf moet rijden. u kunt uiteraard altijd met iemand ruilen of iemand anders voor u laten
rijden.
6. Trainingen
Om tot goede sportieve prestaties te komen is het nodig dat er voldoende getraind wordt.
Van onze leden wordt dan ook verwacht dat ze regelmatig de trainingen bezoeken.
Bij verhindering dient dit te worden doorgegeven aan de teamleidster. De vereniging doet er
van haar kant alles aan om de trainingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
De wijze waarop trainingen worden gegeven, hangt sterk af van zowel de leeftijd van de
speelsters als het niveau waarop gespeeld wordt. Bij de senioren is bijvoorbeeld een prestatie
gerichte aanpak vereist, terwijl daartegenover bij de pupillen het speelse karakter vooral
aandacht krijgt.
7. Begeleiding
Elk team heeft een of meer vaste begeleid(st)ers. De taak van de begeleid(st)ers bestaat uit het
verzorgen van de trainingen en/of het coachen tijdens wedstrijden. Daarnaast houden zij zich
uiteraard bezig met de algemene begeleiding van het team.
De vereniging streeft ernaar de begeleid(st)ers zo goed mogelijk voor hun taak uit te rusten.
Dit omdat zij aan een goede begeleiding, niet alleen sportief, maar ook op het algemene vlak,
bijzonder veel waarde hecht.
Mocht u zich aangetrokken voelen tot de taak van begeleid(st)er dan zou u hierover contact
met ons kunnen opnemen. Het is namelijk nogal eens een probleem om hiervoor voldoende
mensen te krijgen.
8. Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat houdt zich, zoals de naam al zegt, vooral bezig met het
wedstrijdgebeuren. Naast de vele werkzaamheden die dit met zich meebrengt, is het volgende
van belang om te weten: in geval u als gevolg van een ziekte of andere geldige reden niet in
staat bent aan een wedstrijd deel te nemen, dient u zich tijdig af te melden bij de teamleiding,
uiterlijk voor vrijdagavond 18.00 uur.

Het wedstrijdsecretariaat beschikt over de programma’s van de verschillende teams. Op de
site van Fortuna vindt je een overzicht van alle te spelen wedstrijden. Ook zijn deze te vinden
op de site van het KNKV of in de Korfbal.nl App.
Afgelasting van een wedstrijd wordt zo spoedig mogelijk doch tenminste anderhalf uur voor
de aanvang van de wedstrijd bekend gemaakt.
9. Kleding – schoeisel
De clubkleding van Fortuna '74 bestaat uit een oranje shirt, een wit rokje en witte sokken. De
sokken en het rokje kan je aanschaffen bij sportzaak Snelders in Wijchen. Daar krijg je
korting als je meld dat je bij Fortuna ’74 speelt.
De teamshirts en de trainingspakken neem je in bruikleen. Er is geen eigendomsrecht.
Voor de veldcompetitie wordt het gebruik van voetbalschoenen aangeraden, terwijl in de zaal
gebruik dient te worden gemaakt van zaalsportschoenen (niet met een zwarte zool). De A
junioren en seniorenteams Fortuna ’74 trainingspakken. Hierin mag niet getraind worden
aangezien de kwaliteit dan sneller slechter wordt.
10. Jeugdcommissie
Onze vereniging heeft een behoorlijk aantal jeugdleden. Deze jeugd krijgt binnen de
vereniging extra aandacht. De belangrijkste taak van de jeugdcommissie bestaat uit het
verzorgen van deze extra aandacht. Hiertoe organiseert zij enige andere activiteiten, dan
korfbal, voor de jeugd. Mocht u bepaalde suggesties hebben voor de jeugdcommissie, dan
vernemen wij dit graag.
Niet onbenoemd mag blijven dat de jeugdcommissie, naast het vele werk voor de jeugd, ook
nog de nodige andere werkzaamheden voor de vereniging verzorgt.
11. Clubblad / nieuwsbrief “ De Treffer”
Met enige trots kunnen wij melden dat onze vereniging beschikt over een eigen clubblad, met
een enthousiaste redactie. Iedereen, bestuursleden, commissies, supporters en natuurlijk ook
de leden kunnen hier hun pennenvruchten kwijt.
Eén keer per jaar komt het blad uit, tussentijds blijft u op de hoogte door middel van de
nieuwsbrief. Deze wordt per email verspreid. Ook is deze terug te vinden op de site bij het
kopje downloads.
12. Financiële acties
Het leven van een penningmeester van een vereniging gaat meestal niet over rozen. Een
vaststaand gegeven is dat contributie en subsidie van de gemeente onvoldoende zijn om
hieruit alle kosten te bestrijden. Daarom moet nogal eens, gelukkig niet tevergeefs, een beroep
gedaan worden op de gulheid van de inwoners van onze dorpen.
Om de kas te spekken worden elk jaar een aantal financiële acties gehouden waarbij de hulp
van de leden (en ouders van de leden) natuurlijk onontbeerlijk zijn.
Op dit moment zijn dit:
- Slaatjesactie vrijdags voor carnaval
- “Grote Clubactie” in oktober
- Lege flessenactie
- Aanwezig met stand op Koningsdag Bergharen

13. Verzekeringen
De vereniging heeft t.b.v. haar leden een collectieve verzekering (ongevallen en W.A.)
afgesloten.
Wat moet U bij een ongeval of schade doen? U meldt de schade schriftelijk binnen 2x 24 uur
na de betreffende gebeurtenis bij het Bureau N.K.S. (Nederlandse Katholieke Sportfederatie)
Vughterweg 1, 5211 CH ’s Hertogenbosch.
Verder kunt u voor nadere informatie terecht bij de penningmeester. Deze laatste beschikt
tevens over schadeaangifteformulieren.
Tot slot
Hopelijk hebben we u hiermee voldoende geïnformeerd. Als u nog vragen heeft kunt u
contact opnemen met één van de bestuursleden. Wij wensen u en of uw dochter veel
korfbalplezier bij Fortuna'74

