VAN UW VOORZITTER

De belofte om regelmatig een artikel te schrijven voor
onze website is niet al te moeilijk.
Want wat gebeurt er veel binnen onze vereniging !
Als je de kantine binnenkomt geuren de kniepertjes je al tegemoet. Dagen achtereen
wordt er gebakken door een groep vrijwilligers. Door deze vrijwilligers stellen we
ons weer zeker van een aardige inkomstenbron. Inkomsten die we best kunnen
gebruiken in tijden van crisis. Hoewel we geen Ricky Wu hoeven te contracteren is geld een
onmisbaar ruilmiddel om de club draaiende te houden.
Verder is het genieten in De Spont van leuk en vaak ook goed korfbal. Persoonlijk heb ik
vooral genoten van onze F en E pupillen die alle harten stelen met hun heerlijke spel.
Open korfballen en veel aan de bal komen met 4 tegen 4. Wedstrijden worden gewonnen en
er worden veel doelpunten gemaakt. Een lust voor het oog.
Ook gaan we in januari starten met een kangoeroe groep. Dit zijn de allerjongste 4 en 5
jarigen die op een speelse manier aan de slag gaan in voorbereiding op korfbal.
Een heel belangrijke groep voor onze vereniging die hopelijk snel gaat groeien.
Senioren 1 doet het goed en korfbalt in een klasse die prettig is om in te spelen voor deze
groep. Regelmatig wordt er gewonnen, en onder de bezielende leiding van onze
hoofdtrainer Chris de Wal staat de ploeg met veel plezier in het veld.
Ons G-team speelt regelmatig toernooien en doet dit met veel plezier en succes.
Wie weet zit er ooit nog een deelname Special Olympics in voor onze G-ers.
De A, B, C en D teams doen het wisselend. Maar ook hier worden er regelmatig punten
gepakt. Geweldig is de trainingsopkomst van onze jeugd. Bijna iedereen komt tweemaal
trainen en de A,B en C jeugd knoopt er vaak massaal nog een 3e training aan vast op vrijdag.
Door ons vertrek uit De Spont op de donderdag is er enig geschuif van materiaal nodig
geweest. In vrijwel alle zalen wordt nu met nieuw materiaal gespeeld en we werken eraan
om dat in de laatste 2 gymzalen ook snel voor elkaar te krijgen.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een aantal belangrijke zaken voor onze
vereniging. Zo vergt de overgang van ‘t Hok naar het Noorderpoort veel overleg met
meerdere partijen. We doen ons uiterste best om deze overgang voor ons zo goed mogelijk
te laten verlopen. Verder zijn we bezig met het uitbreiden van de terras voorziening op ons
nieuwe veld zodat we daar ook kunnen zitten met een kopje koffie en een drankje.

Op 11 maart 2014 bestaat onze vereniging 40 jaar. Dit willen we op zaterdag 21 juni groots
gaan vieren in combinatie met de slotdag. Ook hier wordt inmiddels hard aan gewerkt om
van 21 juni een geweldige en onvergetelijke dag te kunnen maken.
Tevens zal dan het eerste jubileumboek aan een bijzondere gast overhandigd worden
waarna alle bestelde boeken beschikbaar zullen zijn. We hopen dat het een mooi naslagwerk
zal worden van de afgelopen 40 jaren van Stadskanaal’74.
Hoewel er op de website en via de mail nog een officiële aankondiging zal komen, wil ik u nu
al vast uitnodigen voor onze nieuwjaarsbijeenkomst nieuwe stijl.
Zaterdag 4 januari (na een vol thuisprogramma in De Spont !) willen we met de hele
vereniging vanaf 19.30 het nieuwe jubileum jaar inluiden.
Met voor de tijd van het jaar toepasselijke drankjes en hapjes, muziek, vuurkorven, winter
BBQ en hopelijk sneeuw hoop ik heel veel clubleden te kunnen toespreken.
Jong en oud is van harte welkom op deze bijzondere avond.
Tot ziens in de zaal !
Atte van Haastrecht,
voorzitter KV Stadskanaal’74

