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•

Gebruik gesponsorde shirts
Binnenkort start we weer met de wedstrijden voor het seizoen 2019-2020. Voor de teams die spelen
in shirts met daarop een sponsorlogo/naam is het belangrijk dat het gehele team tijdens elke wedstrijd
speelt in het shirt met de opdruk van dit sponsorlogo/naam. Iedereen wordt gevraagd hierop te letten.
Om die manier doen we recht aan de afspraken die we met de sponsoren gemaakt hebben. Door
deze sponsoren is de kledingbijdrage slechts € 5,00 per seizoen.
Bij Nevobo wedstrijden is het verplicht om uniform gekleed te gaan bij wedstrijden. We geven zo
natuurlijk ook een mooi visitekaartje af met onze wedstrijdshirts. Let ook op bij het maken van
teamfoto’s of wedstrijdfoto’s dat de sponsorlogo/naam goed zichtbaar zijn.
Samen staan we sterk!!

•

Samen Sterk Midden Limburg
In goed overleg met de Nevobo hebben een viertal verenigingen in de volleybalregio Midden Limburg
besloten de regiotrainingen nieuw leven in te blazen. De initiatiefnemers zijn Ledub, Fortutas, Stravoc
en VC Weert. Dit initiatief wordt gekoppeld aan “Samen Sterk Midden Limburg”, wat afgelopen
seizoen succesvol toptrainingen heeft aangeboden, verzorgd door Jan Meertens. Ook deze
toptrainingen krijgen komend seizoen een vervolg.
De regiotrainingen hebben tot doel om voor zoveel mogelijk gemotiveerde volleyballers/sters één
extra training te bieden door goed gekwalificeerde trainers. We willen dit doen in meerdere
leeftijdscategorieën en niveaus, variërend van C-niveau tot en met 18 jaar. Voor de jongere groepen
zal dit plaatsvinden op zondagochtend van 10-12 uur. Voor de oudere groepen waarschijnlijk op
maandagmiddag en/of avond in Weert.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om op zondag 1 september van 10-12 in sporthal Aan de
Bron in Weert, waar een kick-off training zal plaatsvinden. Hier zal ook meer informatie worden
verstrekt over het programma en kun je je aanmelden.
Vanuit VC Fortutas willen we onze jeugdleden oproepen om zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij de
introductiebijeenkomst op zondag 1 september. Dan kun je daarna kijken of het lukt om deel te nemen
aan de trainingen. Indien nodig overleg dan even met je Fortutas trainer.

•

Meldplicht seksuele intimidatie
Meldplicht cruciaal om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken
In de media verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik die soms
jarenlang plaats heeft kunnen vinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat
er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op
die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders bestraft. Uit onderzoek weten we dat de
hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan hetgeen nu bekend. Eén op acht sporters heeft ooit
wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.
Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen
vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon
ingrijpend. Vaak hun hele leven lang. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000
verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te
dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor
bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te
melden.
De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:
Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin
sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de
(vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij
verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.
‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van
seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit
niet verwacht kan worden van iemand.
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Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie bij het Instituut
Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor
seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten (waaronder Nevobo).
Binnen VC Fortutas onderstrepen we net als Nevobo en NOC*NSF het belang van deze meldplicht en
vragen we iedereen binnen onze club, binnen ieders mogelijkheden, vermoedens van seksuele
intimidatie en/ of misbruik te melden bij het bestuur van onze vereniging via Niek Creemers of André
Verstappen. Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij de
vertrouwenscontactpersoon van onze club via Henk Reijnders en Ingrid Strijdveen.
•

Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 3 oktober vind de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van VC Fortutas plaats. Via
de mail hebben alle leden de uitnodiging, agenda, jaarverslag en notulen van vorig jaar ontvangen.
De bijeenkomst is in de grote vergaderzaal van sporthal de Bengele en vanaf 20.15 uur staat de koffie
en thee klaar.
Deze ledenvergadering zal Roy Simons van Negen aanwezig zijn om een presentatie te geven over
de toekomst van volleybalverenigingen en daarbij specifiek de toekomst van VC Fortutas. Na de
presentatie van Roy willen we graag in gesprek met alle aanwezigen over de toekomstrichting van
onze mooie vereniging. Dus zorg dat je erbij bent !! Ook de ouders van de jeugdleden zijn van harte
welkom om zo ook hun inbreng te geven en bijgepraat te worden over de ontwikkelingen binnen onze
vereniging.
Graag even een reactie via mail of je wel of niet aanwezig bent bij deze ledenvergadering. Dat geldt
ook voor de ouders van de jeugdleden. Hierdoor kunnen wij de voorbereidingen optimaal inrichten.

•

Concept wedstrijdschema Nevobo teams
Voor de Nevobo seniorenteams en de jeugd A-B is het concept wedstrijdprogramma bekend voor het
seizoen 2019-2020. Kijk voor het actuele schema altijd op www.volleybal.nl . Er is ook een handige
app beschikbaar zodat je altijd de actuele wedstrijdinformatie bij de hand hebt.
Vanaf 2 september kunnen wedstrijden alleen nog maar gewijzigd worden in overleg tussen beide
teams.
De 5 VC Fortutas teams van de zaterdag competitie (ND1, ND2, NH1, MA1, MB1) spelen op 21
september een uitwedstrijd en op 28 september is er een thuisronde.

•

De jarigen bij VC Fortutas:
Dinsdag 3 september
Rita de Leeuw
Donderdag 5 september
Bart Dassen
Zondag 8 september
Lieke Wijen
Donderdag 12 september Steffi Reijnders, Lisa Wilmsen
Vrijdag 13 september
Marcel Reijnders
Zondag 15 september
Mark Reijnen
Maandag 16 september
Menno Sampers en Annemiek Tullemans
Zaterdag 21 september
Milou van den Boomen
Dinsdag 24 september
Evelien Moonen
Vrijdag 27 september
Michelle Teunissen
Zondag 29 september
Maarten Theunissen
Maandag 30 september
Björn Reijnders en Linda Pellemans
Donderdag 3 oktober
Emma Baetsen
Zaterdag 5 oktober
Hilde Hermans

•

Agenda
Donderdag 3 oktober
Zaterdag 9 november
Maandag 30 december

Algemene Ledenvergadering VC Fortutas
Fortutas Feest
60e Intern Volleybal Toernooi VC Fortutas
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