Nieuwjaarstoespraak 4 januari 2014

Beste leden, jeugdleden, ouders van jeugdleden en anderen.
Toen ik een half jaar geleden door jullie gekozen werd, stond al snel deze nieuwjaarsbijeenkomst op
de agenda. Moeten w e dit nog wel organiseren ? De afgelopen jaren kwamen er telkens niet meer
dan 15 tot 20 personen op af. Het hoogtepunt was het jaar 2005 met 29 aanwezigen.
Doorgaan besloten we en het geheel wat nieuw elan meegeven. Er zijn maar liefst 89 aanmeldingen
binnen gekomen. En ik hoop dat dit de opmaat zal zijn voor de komende periode.
Er staat ons namelijk een heel bijzonder en belangrijk jaar te wachten. Daarover later meer.
2013 was een heftig en emotioneel jaar voor onze vereniging. Op nogal brute wijze werd ons veld
ons afgenomen nadat eerst al onze lichtmasten werden verwijderd . Bruut omdat wij ineens op het
middenstuk van de atletiek baan moesten gaan spelen. Dit ondanks het feit dat de bouw van het NP
nog weken op zich liet wachten.
Tot grote ergernis bleef ons oude veld nog lange tijd ongebruikt en ploeterden wij voort op een zeer
slecht grasveld dat maar net aan paste tussen de springkussens.
Onze vaste thuishal werd ons ontnomen als trainingshal. Een ellenlange discussie met de gemeente
over het materiaal en de kosten daarvan sleepte zich op de achtergrond voort.
Ook op korfbalgebied zat het ons niet mee. Senioren 1 moest noodgedwongen na jaren afscheid
nemen van het wedstrijdkorfbal en speelt nu in het breedtekorfbal.
Als klap op de vuurpijl moesten we ook op het laatste moment de A2 terugtrekken uit het
wedstrijdkorfbal.
Toch gaan we 2014 met opgeheven hoofd in. Ondanks de tegenspoed is er inmiddels ook heel veel
positiefs te melden. Aan het begin van het veldseizoen begonnen we op ons gloednieuwe veld, met
een mooie nieuwe berging en geheel nieuwe lichtmasten.
Bij de ingebruikname van het nieuwe veld was er vooraf al heel wat werk verricht door de
materiaalcommissie. Een mooi terras, indeling van de bergruimtes en als klap op de vuurpijl het
mooie bord bij de entree van het veld. Het terras willen we gaan uitbreiden en voorzien van zitjes en
eventuele consumptiemogelijkheden.
De trainingen in het Pagecentrum zijn inmiddels vertrouwd. Voor hetzelfde uurtarief hebben we op
de donderdag en vrijdag meer zaalruimte voorhanden. Ook zijn inmiddels vrijwel alle trainingszalen
voorzien van nieuwe korfbalpalen weliswaar na ellenlange communicatie met de gemeente.
Met onze jeugdopleiding zit het wel snor. Als kleine club leveren we de laatste jaren een constante
stroom van talenten aan de diverse selectieteams. In de week na kerst speelden 2 spelers uit onze
jeugdopleiding te midden van de allerbesten van Nederland op de Challenge in Rotterdam.
Traditie bij de Challenge is dat bij een doelpunt de naam van de speler en zijn vereniging wordt
omgeroepen in de goed bezette topsporthal.
Als voorzitter ben je dan erg trots als tussen PKC, Fortuna, TOP en Dalto ook regelmatig een aantal
malen Stadskanaal’74 wordt omgeroepen.

Een podium lager hebben gisteren 4 talenten van onze vereniging zich uitstekend staande gehouden
op het Drie Provinciën Toernooi. Hier speelt de beste jeugd van de provincies Groningen, Friesland
en Drenthe. Onze meiden wisten de korf goed te vinden.
Onze A1 doet al jaren mee in de top van het wedstrijdkorfbal. Tegen grote verenigingen houdt de A1
al jaren stand met vrijwel dezelfde groep spelers. Wellicht dat we het komend seizoen rondom deze
ploeg en andere talenten al het nieuwe senioren 1 kunnen gaan opbouwen en weer kunnen
terugkeren in het wedstrijdkorfbal met onze senioren op weg naar misschien iets moois.
Onze jongste jeugdafdeling bloeit erg snel op. De groei zit erin. De E en F pupillen blijken ineens de
weg naar onze vereniging gevonden te hebben. En gelukkig zowel jongens als meisjes.
Op 9 januari a.s. startten we sinds jaren weer met de Kangoeroeclub. Vroeger waren dit welpen.
Extra mooi is dat er naast ervaring ook twee jeugdspelers betrokken zijn bij de training van deze
belangrijke jongste groep !
De E, F en Kangoeroejeugd zal dan ook een van de speerpunten van het bestuursbeleid zijn in de
komende jaren. Een belangrijke levensader voor onze vereniging waar we goed op in willen zetten.
In alle categorieën zijn we vertegenwoordigd. Senioren, A t/m F jeugd en kangoeroes . Verder
spelen de kampioenen van de midweek elke week hun wedstrijd en is er een fanatieke recreanten
groep die naast korfbaltraining vooral vaardig is in restaurantbezoek.
Tot slot onze G korfballers die met groot enthousiasme regelmatig toernooien afwerkt in onze 3
Noordelijke provincies naast de wekelijkse trainingen.
Misschien dat er hier in de toekomst nog eens deelname aan de Special Olympics mogelijk is.
De afgelopen 2 jaren heeft de kantinebezetting een belangrijke uitbreiding gekregen. Een grote
nieuwe groep medewerkers zorgt wekelijks op het veld voor ons natje en droogje.
Als een van de weinige verenigingen in Nederland serveren wij regelmatig appelgebak met slagroom.
2014 zal een nieuwe start worden voor onze vereniging. Een nieuw clubhuis in het Noorderpoort.
Over 66 dagen (op 11 maart a.s.) bestaan we precies 40 jaar. Dit gaan we op zaterdag 21 juni groots
met elkaar vieren ! Ook zal in 2014 ons 14e zaalkorfbaltoernooi plaatsvinden. Het toernooi dat gaat
plaatsvinden op 1 en 2 november zal internationaler zijn dan ooit tevoren.
Afgelopen week in Rotterdam ondervond ik aan den lijve dat ons toernooi inmiddels een grote naam
heeft in de korfbalwereld. Twee landen uit andere werelddelen meldden zich spontaan aan voor
informatie en een eventuele deelname. Belangrijk is ook dat dit toernooi zichzelf al jaren financieel
zelf staande weet te houden en zelfs een aardige reserve heeft opgebouwd.
2 weken geleden werd bekend via de media dat door huurverhogingen, belastingverhogingen en het
schrappen van subsidies op sport, welzijn en jeugdwerk zo’n 40% van de sportverenigingen in het
Noorden het hoofd niet meer boven water kan houden en dat men gedwongen zal zijn binnen enkele
jaren te fuseren of zelfs de club te beëindigen.
Wij hebben als Stadskanaal’74 de afgelopen jaren een ijzersterk financieel fundament opgebouwd.
Ook de overgang naar het Noorderpoort is voor onze vereniging zeer lucratief te noemen.
We gaan de toekomst in zonder echte financiële risico’s. Elk nadeel hep z’n voordeel zei Johan.

Toch blijven we als vereniging acties nodig hebben.
De kniepertjesactie bracht een record bedrag op. De prijs van het oud papier blijft redelijk stabiel in
prijs en steeds meer leden weten de weg naar het clubhuis te vinden met hun oud papier.
Voor al dat werk zijn vrijwilligers nodig. Ik hoop dan ook dat als er de komend tijd een beroep op u
gedaan wordt dat u dan samen met ons de schouders eronder wilt zetten.
Vele handen maken licht werk.
Tegen deze achtergrond bezien, wil ik ook zeker dat Stadskanaal’74 een sociale vereniging blijft.
Onze vereniging moet plaats bieden aan iedereen ongeacht zijn/haar financiële situatie, afkomst of
korfbalvaardigheid. Stadskanaal’74 moet m.i. een afspiegeling zijn van de maatschappij. Een plek
waar iedereen zich thuis voelt en gerespecteerd wordt.

Zeker in 2014 een heel belangrijk jaar voor ons KV Stadskanaal’74.
Proost op 2014 en onze korfbalvereniging.

