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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van uw voorzitter
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op het moment van schrijven hebben we zojuist weer een bestuursvergadering
achter de rug.
Een bestuursvergadering met heel veel positieve geluiden uit de vereniging.
Er gaan nieuwe scheidsrechters opgeleid worden, de kangoeroegroep wordt groter,
we hebben een nieuwe hoofdsponsor gevonden, we proberen een trainerscursus te
organiseren en we kunnen terugkijken op een fantastisch 14e internationale
toernooi.
In het voorjaar zal er op ons veld een mega groot kangoeroefestijn georganiseerd
gaan worden.

We hopen zo’n 200-300 groep 1-2 kinderen naar ons veld te krijgen voor deze geweldige dag die op
meerder plekken in korfballend Nederland georganiseerd gaat worden. Ook bij ons dus!
Vele handen kunnen deze klus klaren. Dus als je gevraagd wordt, help dan mee in het belang van de
toekomst van onze mooie vereniging.
Achter de schermen is er heel hard gewerkt en vergaderd over de overgang van ons huidige
clubhuis naar het Noorderpoort. U heeft het in de berichtgeving in de kranten al kunnen lezen; de
datum van 1 december is in ieder geval van de baan.
We hebben juridisch advies gevraagd en gesprekken gehad met de buur gemeente Borger-Odoorn.
Verder zijn de raadsleden in het Hok geweest voor een gesprek met het bestuur en is er uiteindelijk
ook weer een gesprek geweest met de wethouder sportzaken.
Het zal echter onomkeerbaar zijn. We zullen het Hok uiteindelijk moeten verlaten.
Er zijn met de wethouder hele concrete afspraken gemaakt over een aantal belangrijke zaken voor
onze vereniging. Als aan deze afspraken tegemoet is gekomen zullen we de overeenkomst met de
gemeente en Noorderpoort pas ondertekenen.
Twee van die punten zijn onder andere de veiligheid en onze financiële positie. Hier maken we ons
grote zorgen over en dat willen we met goede afspraken waarborgen.
Wanneer alles definitief zal gaan plaatsvinden is nog met geen zinnig woord te zeggen.
We houden iedereen op de hoogte. Zolang er niets vastgesteld is zitten we in ieder geval nog in ons
vertrouwde clubhuis het Hok.
Met die wetenschap wil ik iedereen alvast van harte uitnodigen op onze 2e nieuwjaarsbijeenkomst
nieuwe stijl. Net zoals vorig jaar willen we hier een mooi evenement van maken met zoveel
mogelijk leden en supporters van onze vereniging. Vorig jaar meer dan honderd mensen en een
geweldig feest. Dit jaar rekenen we op een nog grotere opkomst.

Noteer daarom alvast in de agenda: Vrijdagavond 9 januari vanaf 18.00 uur in het Hok groots
winter/nieuwjaarsfeest. Met o.a. winter BBQ, vuurkorven en muziek.
Rest mij nog iedereen een goede en sportieve zaalcompetitie te wensen.
Atte van Haastrecht
voorzitter

