Openingsspeech Jaarvergadering september 2015
Beste leden en ouders van jeugdleden,
Een heftig seizoen ligt achter ons. Een mooi seizoen is reeds begonnen.
Over 2 weken ligt de veldcompetitie, op een enkele beker- en inhaalwedstrijd na, alweer achter ons
en gaan we na de herfstvakantie de zaal weer in.
Dit seizoen zijn we gestart in ons nieuwe clubhuis De Schakel. We moesten behoorlijk wennen, maar
het gaat aardig de goede kant op. Uiteraard zal menigeen nog wel eens met weemoed terugdenken
aan het Hok maar de positieve zaken krijgen toch de overhand. Met name tegenstanders laten zich
zeer lovend uit over onze nieuwe situatie.
Jullie hebben het goed voorelkaar en wat ziet het er allemaal netjes uit. Vooral op het gebied van
sanitair en bergingen zijn we er behoorlijk op vooruit gegaan. Nu er ook direct voor De Schakel
gespeeld kan worden, hebben we het nu eigenlijk zoals we het steeds wilden hebben.
De wedstrijden dicht bij het clubhuis en de kleedkamers.
Bij grote evenementen en ook bij dubbele wedstrijden maken we natuurlijk gewoon gebruik van het
grote veld evenals bij de meeste trainingen. Dit alles is niet zomaar gelukt. Na een lang traject
hebben we achter de schermen heel veel moeten regelen om het zo voor elkaar te krijgen.
Zonder ook maar iemand tekort te doen wil ik met name Henk Meesters noemen als de grote motor
achter de overgang naar De Schakel. Henk bedankt.
We hebben het goed voor elkaar. Maar dat gaat toch voor het korfbal niet helemaal op.
In de zaal spelen we voor het eerst sinds jaren zonder ook maar een enkele wedstrijdkorfbalploeg.
Jammer maar onvermijdelijk. Gelukkig is er ook goed nieuws van het korfbalfront.
Senioren 1 draait goed mee in de hoogste breedte competitie en kan wellicht met aanvulling van
talentvolle A-junioren de komende jaren weer naar het wedstrijdkorfbal stappen.
De A junioren doen het goed. Noodgedwongen vanwege een herengebrek spelen zij breedtekorfbal
maar het spel is zeker wedstrijdkorfbalwaardig.
De jongere jeugd heeft veel talent en gelukkig zien we daar wel een goede verdeling
jongens/meisjes. In de komende jaren hopen we hier weer een wedstrijdkorfbalteam te kunnen
formeren. Van jong tot oud speelt elke week haar wedstrijden dank zij de inzet van vele vrijwilligers
zoals trainers/coaches en niet te vergeten de wedstrijdsecretariaten die soms een lastige klus
moeten klaren.
De allerjongsten in Stadskanaal e.o. hebben de weg naar het veld gevonden.
Een kleine 500 kinderen van de groepen 1,2 en 3 in Stadskanaal deed mee aan de Giga
Kangoeroedag. Een fantastisch evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is. De eerste nieuwe
kangoeroes hebben inmiddels meegetraind.
Traditiegetrouw sluiten we het kalenderjaar over 5 weken af met wederom een groot evenement.
Ons 15e jubileum toernooi is echt jubileumwaardig. Met Armenië en het Chinese Macau hebben we 2
ongekend bijzondere teams in Stadskanaal weten te krijgen. Beiden spelen zij zelfs voor het eerst in
Nederland. Ik hoop op volle tribunes en 2 prachtige feestavonden. Op vrijdag in De Schakel en op
zaterdag in De Spont.
Tot slot hoop ik dat we voor alle taken en klussen vrijwilligers kunnen blijven vinden. Samen staan we
sterk. De vergadering is geopend.
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