Nieuwjaarstoespraak 9 januari 2015
Beste leden, jeugdleden, vrijwilligers, ouder van
jeugdleden , donateurs en andere belangstellenden.
Het jaar 2014 ligt inmiddels achter ons. Ook het
afgelopen jaar was weer een jaar met hoogte- en
dieptepunten.
Ons jubileum hebben we goed gevierd. Een prachtig
feest voor jong en oud dat tot in de kleine uurtjes
duurde. Een jubileumboek dat onze geschiedenis goed
weergeeft vond gretig aftrek.
Een jaar geleden sprak ik letterlijk de volgende
woorden uit:
“2014 zal een nieuwe start worden in een nieuw
clubhuis in het Noorderpoort”.
Inmiddels is het 2015 en vieren we ons nieuwjaarsfeest
nog steeds in het Hok. Maar het is nu echt de laatste
keer. Op een enkele vergadering na is dit onze laatste
grote bijeenkomst.
Half februari gaat de deur echt op slot.
Zaterdag 31 januari vindt er nog een openbare verkoop
plaats van alle overbodige inboedel. Hier wordt
iedereen via de website en/of nieuwsbrief van op de
hoogte gebracht.
Maar Stadskanaal’74 gaat natuurlijk door. Het Noorderpoort zal nu echt ons nieuwe onderkomen
gaan worden. Een lange en niet altijd even prettige strijd met de gemeente heeft nu geleid tot
maximaal haalbare en acceptabele afspraken.
Zo zal het speelveldje voor het Noorderpoort ook speelklaar gemaakt gaan worden zodat we straks
heel dichtbij het nieuwe clubhuis kunnen gaan trainen en spelen met de jeugd.
Het jaar 2015 zijn we ook begonnen met een nieuwe hoofdsponsor. Onlangs is het definitieve
meerjarige contract getekend met Henk Klok en Hummel sport. De eerste resultaten hiervan kun u
zodadelijk bewonderen. Onze trainers en coaches zullen vanaf nu uniform gekleed zijn.
Onze vereniging behoort tot de grote midden categorie korfbalclubs. Met ruim 100 leden laten we
maar liefst 67 clubs in district Noord achter ons in ledenaantal. Daarnaast zijn we van de 19
Groninger verenigingen de 5e in grootte op dit moment.
Toch zijn we nog net even te klein voor een aantal zaken.

Onze seniorenafdeling kan best wat groei gebruiken en hoewel we een redelijk grote jeugdafdeling
hebben zijn we ook in deze sector net even te klein om een evenwichtige indeling van de jeugdteams
te kunnen maken.
Zo is er natuurlijk de scheve verhouding tussen jongens en meisjes waardoor we maar met 1 team
wedstrijdkorfbal kunnen spelen. Ook het aantal jeugdleden maakt het samenstellen van de teams
niet gemakkelijk.
Daarom zal er eind januari/begin februari een belangrijke ouderavond plaatsvinden waarbij we met
elkaar alle mogelijkheden en onmogelijkheden gaan bespreken.
Uiteraard met de bedoeling om er met elkaar sterker uit te komen.

Ondanks het gebrek aan meer wedstrijdkorfbalteams hebben in de afgelopen kerstvakantie toch
weer 3 speelsters van onze vereniging hun visitekaartje afgegeven op het DPT. Debbie en Sylke
speelden hun wedstrijden in Groningen <16 en Nadine wist zelfs het DPT als enige Groningse ploeg te
winnen met <14. Stadskanaal’74 heeft al jaren een jeugdopleiding die toch haar vruchten afwerpt.
Jarenlang al weten veel spelers het Gronings team in de diverse leeftijdsklassen te halen.
We hopen dat dit de komende jaren ook zo zal blijven.
Ook zal er in de komende maanden een trainerscursus KT2 starten in ons clubhuis met maar liefst 10
deelnemers van onze eigen vereniging. Tevens zal er op 6 maart voor onze trainers en coaches een
bijscholing plaatsvinden o.l.v. Kees Vlietstra in Bruinsma.
Later in het voorjaar gaat er op onze accommodatie een groot mega kangoeroefestival plaatsvinden
waarbij er wellicht honderden kinderen van de groepen 1 en 2 op ons veld kennis zullen maken met
korfbal. De gemeente en het KNKV ondersteunen dit initiatief maar ook hierbij zijn vele vrijwilligers
nodig vanuit de vereniging.
Aan het eind van 2015 zal de 3e lustrum editie van ons internationale toernooi plaatsvinden.
De voortekenen zijn goed en de kans lijkt steeds groter te worden dat we bij dit jubileum voor het
eerst een deelnemer uit een ander werelddeel kunnen begroeten.
Maar er is nog meer internationaal nieuws. Onze Aafke gaat waarschijnlijk 2 weken naar Ethiopië
om daar met klasgenoten een fitness centrum op te zetten voor de plaatselijke bevolking.
Wij ondersteunen dit uiteraard en Aafke zal een en ander hierna zelf toelichten.
Kortom weer een jaar met veel uitdagingen en kansen voor Stadskanaal’74. Onze vereniging !
Ik wens iedereen een gezond 2015 met veel korfbalplezier.

