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COMPETITIE BEHOORT (BIJNA) TOT HET VERLEDEN; NU GENIETEN VAN HET ZOMERRECES
De kaarten zijn geschud. In alle klassen van hoog tot laag zijn afgelopen weekend de beslissingen gevallen. Veelal stond
er niets meer op het spel, soms waren er ingecalculeerde en onverwachte kampioenen en degradanten. Sport is,
gelukkig maar, niet altijd even voorspelbaar.
SCO 1 had het erg lastig tegen een voor zijn laatste kans vechtend SKF, waardoor men nog volop aan de bak kon om
als zekere nummer 2 zijn sportieve plicht te vervullen. Het fysieke SKF blijft voor SCO een lastige opponent en dat was
deze middag zeker niet anders. De scherpte en de drive was minder dan vorige week en men moest voortdurend in de
achtervolging. Het pleit echter voor het collectief van Aegle Frieswijk dat men het niet liet lopen, waardoor SCO na de
aansluitende treffers van Melvin 2x, Pascal en Wessel op 20-20 alsnog de trekker kon overhalen via Britt en Kim. Het
was alleen jammer dat De Hoeve van deze onverzettelijkheid tegen Oost Arnhem niet wist te profiteren, waardoor de
Stellingwerfse derby helaas weer verleden tijd is. Ook SCO 2 sloot bij Unitas het seizoen goed af met een nipte zege. Als
promovendus belandde men daardoor op een prima derde stek met 18 punten. SCO 3 was op onderling resultaat in feite
al veilig maar pakte voor de zekerheid zondagmiddag bij middenmoter Mid-Fryslân toch nog op knappe wijze een punt,
waardoor men ook volgend seizoen Reserve 1e klas speelt. Een knappe prestatie gezien de steeds wisselende
teamsamenstelling. SCO 4 wilde daar blijkbaar niet voor onder doen en raakt in de slotfase van deze competitie op
stoom. Nu werden opnieuw twee punten meegenomen bij subtopper Devinco 2 vandaan. En ook al voorkomt dat geen
degradatie ongetwijfeld draagt dit bij tot een goed gevoel bij de afsluiting van het oude en de opstap naar het nieuwe
seizoen. Ook SCO 5 weigerde titelgegadigde Emmeloord 3 de punten cadeau te doen en verloor nipt en eervol.
SCO MW won royaal van Roreko en mag komende week in een niemanddalletje nog aan de bak tegen Moedig
Voorwaarts MW2.
De hierboven gesignaleerde trend bij tal van seniorenteams zien we ook terug bij de junioren. Wat te zeggen van SCO
A1, voor een paar weken terug nog bijna een zekere degradant, dat nu bevrijd van die last het ambitieuze Drachten A1
zowaar klopt, waardoor men het seizoen als vijfde afsluit achter de sterke en nu nog onbereikbare top 4. SCO A2
spoelde de bittere smaak van Flamingo’s weg in een gelijkwaardig, spannend en nipt verloren duel met De Hoeve/
Leonidas A1. Dat gold zeker ook voor SCO A3 dat na de dure en cruciale afstraffing tegen VIOS A1 de rug rechtte en
middenmoter Vitesse A2 op knappe wijze versloeg, al was dat uiteindelijk niet voldoende voor een gedeelde titel.
SCO C1 had opnieuw veel moeite met het fysiek veel sterkere LDODK C5 maar nam ook nu de punten mee naar huis.
Kampioen SCO D1 had door diverse oorzaken in Zuidwolde maar net genoeg spelers en raakte ook nog eens haar
ongeslagen record kwijt door een kleine nederlaag tegen naaste concurrent ZKC’19 D1. SCO E1 moest het mede
daardoor ook zonder wissels opnemen tegen Leonidas E2 en dat was teveel van het goede, ondanks de strijdlust en vijf
treffers van een onverzettelijke Silke Hoogeveen. SCO F1 haalde als nummer 2 fors uit tegen DFD 3, ondervond
SCO F2 opnieuw de kracht van het ongenaakbare Heerenveen F4 en haalde koploper SCO F3 met duidelijke winst op
AVO F3 de eerste voorjaarstitel binnen, welke terecht met elkaar werd gevierd.
De trainingen stoppen en we kunnen ons gaan richten op nog wat afsluitende activiteiten als het jubileumtoernooi van
het VTVNVV, de Traffic Parkeerdagen, het DPT en Junior Fun, alsmede het naderende zomerreces. Ook niet verkeerd!
INHOUD
1. Competitiewedstrijden senioren
2. Uitslagen vorige week
3. Trainingen (van dinsdag 31 mei t.m. maandag 6 juni)
4. Programma jeugdscheidsrechters
5. Stand van zaken rompregeling arbitrage
6. Schoonmaken de Hoolt-Tuun
7. Kantinediensten de Hoolt-Tuun
8. Selectie training komend seizoen voor B- en C-jeugd – woensdag 1 juni
9. Fries Kampioenschap schoolkorfbaltoernooi – woensdag 1 juni
10. Vrijwilligers VTVNVV – zaterdag 4 juni
11. Junior Fun – vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni
12. Proficiat kampioenen
13. SCO Midweek zoekt met name heren voor volgend seizoen
14. Gevonden voorwerpen – kleding en oorhanger
15. Ga jij ook parkeerwachten?
16. IJzer container staat er nog steeds
17. Inleveren SCO shirts, -trainingspakken en –tassen.
18. Inleveren declaraties
19. Sleutels kleedkamers inleveren
21. Inloop spreekuur SCO-Bestuur
20. Wedstrijdsecretariaat R. Oostra tijdelijk uit de lucht 22. Agenda

COMPETITIEWEDSTRIJDEN SENIOREN
Woensdag 1 juni
Moedig Voorwaarts MW2 - SCO MW1 (senioren)
Dames:
Anneke Brand
Tanja Brand
Cobie Brand
Petra Delfstra
Gerrie Gouma

Heren:
Tjeerd Huitema
Jan Lantinga

Begeleiding:
Doeke Punter

Aanvang 19.30 uur
Vertrek 18.45 uur
Auto’s:
D. Punter
A. Brand
Terrein:
Wapserveen

*******
UITSLAGEN VORIGE WEEK
Senioren
SKF 1
Unitas/Perspectief 1
Mid-Fryslân/Jansma B. 2
Devinco 2
Emmeloord/Marnesse 3
SCO MW1
Junioren
SCO A1
SCO A2
SCO A3
Aspiranten
LDODK/AH Gorredijk C5
Pupillen
ZKC’19 D1
Meko’74 D1
Leonidas E2
SCO F1
SCO F2
SCO F3

- SCO 1
- SCO 2
- SCO 3
- SCO 4
- SCO 5
- Roreko MW1
- Drachten/Van der Wiel A1
- De Hoeve/Leonidas A1
- Vitesse (Be.) A2
- SCO C1
- SCO D1
- VIOS/SCO D1
- SCO E1
- DFD F3
- Heerenveen F4
- AVO F3
*******

20
22
15
11
10
20
14
18
14
4
10
6
13
7
3
12

TRAININGEN (van dinsdag 31 mei t.m. maandag 6 juni)
Senioren
Alle trainingen zijn gestopt
Junioren
Alle trainingen zijn gestopt
Aspiranten
Alle trainingen zijn gestopt
Pupillen
SCO D1
maandag 30 mei
18.45 - 19.45 uur Kunstgras
daarna stopt training voor SCO D1
VIOS/SCO D1training is gestopt
VIOS/SCO D1/SCO E1 maandag 30 mei
17.00 uur
Kunstgras
daarna stopt training voor VIOS/SCO D1/SCO E1
SCO E1/VIOS E1
training is gestopt
Welpen
F-jeugd
training is gestopt
Kangoeroes
training is gestopt
*******

-

22
23
15
14
8
12
12
19
10
5
8
3
6
1
15
7

Laura E .
Reint O.

PROGRAMMA JEUGDSCHEIDSRECHTERS
Het seizoen zit er op en daarmee ook de te fluiten jeugdwedstrijden. Een woord van dank aan alle fluitisten en met name
aan onze routiniers Elske Oosterhof, Carla Frieswijk en Liesbeth Koenrades voor hun grote inzet bij onze pupillen is
zeker op zijn plaats. Naast de inzet van deze dames hopen we dat we volgend seizoen op wat meer jeugdige
jeugdscheidsrechters een beroep kunnen gaan doen voor het fluiten van onze jeugd. De spontane inzet van een flink
aantal jongelui op het Schoolkorfbaltoernooi biedt ons hoop op een groter korps jeugdscheidsrechters. Eigenlijk een
must ook al geldt dat niet minder voor onze breedtekorfbalscheidsrechters .

*******
STAND VAN ZAKEN ROMPREGELING ARBITRAGE
Door de inzet van Klaas van der Meer, Mark van Veen, Barry Oostra en Reint Oostra in het afgelopen weekend staat de
teller nu op 7 bonuswedstrijden. Een prima resultaat en een groot compliment aan al onze bondsscheidsrechters voor
hun enorme inzet in het afgelopen seizoen.
*******
SCHOONMAKEN DE HOOLT-TUUN
Onderstaand het schema voor het schoonmaken van de Hoolt-Tuun.
Wekelijkse schoonmaak, op maandag- of dinsdagavond.
De keuken en de bar nakijken, wc’s in de hal, tafels schoon en eventueel nog wat er dan op dat moment is blijven liggen.
(Elke ronde aan einde van de maand ook de tegels bij de wc’s meenemen.) Contactpersoon graag tijd afspreken met
overige teamspelers. Mag ook opgesplitst worden, bijvoorbeeld ‘s morgens en ‘s avonds.
Sleutel kan opgehaald worden bij fam. Bakker aan de Hofsteestraat 28.
Maandag 30 mei
SCO 5
Janice Bruinenberg
Contactpersoon: Kantinecommissie/Anneke Brand, atebrand@hetnet.nl.
*******

KANTINEDIENSTEN DE HOOLT-TUUN
Onderstaand de laatste kantinediensten voor het tweede deel van de veldcompetitie.
Bij eventuele verhindering graag ruilen met iemand elders in de lijst.
Contactpersoon: Thea Zandstra bereikbaar op: kantine.sco@gmail.com of op tel.nr. 0561 688201.
Onder de kassa in de kantine ligt een map met aanwijzingen voor de kantinedienst,
zodat we bij het opstarten en afsluiten geen dingen meer vergeten of over het hoofd zien, bijvoorbeeld
lichten en kachel.
Dinsdag
31 mei
Woensdag 1 juni
Vrijdag
3 juni

18.00 uur – einde Nick Groen
18.00 uur – einde Thea Zandstra
18.00 uur – einde Jeroen Donker

Trainingen
Tenniscompetitie
Trainingen

Beste leden,
Mocht je onverhoopt geen vervanging kunnen regelen voor de kantinedienst/kar, geef dit dan alstublieft door aan
bovenstaande contactpersoon (Thea Zandstra), zodat er misschien nog vervanging kan worden geregeld.
*******
SELECTIE TRAINING KOMEND SEIZOEN VOOR B- EN C-JEUGD – WOENSDAG 1 JUNI
Op woensdag 1 juni om 19.00 uur is er een selectietraining voor B- en C-jeugd voor het komende seizoen. De training
zal gegeven worden door Arjan Kreeft. De Commissie Technische Zaken zal aanwezig zijn om te kijken wie het best in
welk team past. Het is belangrijk dat je er bent! Mocht je nu niet aanwezig kunnen zijn meld je dan af bij:
paulineterwee@live.nl.
We verwachten de volgende personen:
Hannah Kuperus
Dione Bijl
Sander Prakken
Jesse Delfsma
Senna Schotanus
Marlijn Kreeft
Maureen Hoogeveen
Marleen Koopstra
Julia Hofstee
Nynke Kuperus
Marrisa Veldhuizen,
Eline van der Walle
Dianna Zandstra
Yael de Jong
Sanne van den Akker
Wilma Wemer
Doris van der Woude
Eefje van der Woude
Erika Bos
Elles Jansen
Marit van der Walle
*******
(FRIES KAMPIOENSCHAP) SCHOOLKORFBALTOERNOOI – WOENSDAG 1 JUNI
De werkgroep Schoolkorfbal ziet in tevredenheid terug op het mega-toernooi woensdagmiddag in Noordwolde. Wat een
deelname, publieke belangstelling en spelvreugde op 26 velden. De Vensterschool B1 en M1, De Striepe B1, de
St.Franciscusschool M1, ’t Holtpad O1 en Zuid O1 plaatsten zich uiteindelijk voor het Fries Kampioenschap op
woensdag 1 juni in Oldeberkoop. Vanaf deze plaats wensen we de Striepe B1 veel succes op deze titelstrijd die om
13.30 uur begint en om 17.15 uur wordt afgesloten met de prijsuitreiking. Tot slot willen we Frits Schnoor nog hartelijk
dank zeggen voor zijn hulp bij het ophalen, opruimen en terugbrengen van al het spelmateriaal en Ilona Duursma voor
de vele ontwikkeluurtjes om te komen tot een digitaal wedstrijdprogramma dat ze woensdagmiddag zelf met succes
uittestte. De werkgroep gaat dit toernooi nog evalueren met de scholen en zal zich daarna via Buurtsportcoach Freek
Molenkamp, die een zeer actieve rol heeft gespeeld richting clubs en scholen voor het plannen van clinics en het
vervaardigen van een fraaie promofolder, gaan richten op de volgende editie van 17 mei 2017.
*******
VRIJWILLIGERS VOETBALTOERNOOI VOOR NIET VOETBALLENDE VERENIGINGEN – ZATERDAG 4 JUNI
Hieronder het schema van alle vrijwilligers die helpen met het Voetbaltoernooi voor niet voetballende verenigingen.
Opbouw
* Woensdag 1 juni 17.00 uur; tenten opbouwen: Pascal Frieswijk, Thijs Bakker, Rob van der Goot, Rolf Hoekstra, Jan
Strampel
* Donderdag 2 juni 19.00 uur; opbouwen bar: Jordy Heuker, Robin Delfsma, Evert Frieswijk en Bart Elsinga
* Donderdag 2 juni 19.00 uur; opbouwen podium: Sjoerd Tel en Peter Jan Koenrades
* Donderdag 2 juni 19.00 uur; stroomvoorziening: André Delfsma en Auke van Veen
* Donderdag 2 juni 19.00 uur; doeltjes ophalen: Peter Brandsma en Gerard Jorna
* Donderdag 2 juni 19.00 uur; doeltjes ophalen: Melvin Frieswijk, Ray Bouman, Roy Kraan en Jaron Kroes
* Vrijdag 3 juni 10.00 uur; opbouwen buitenterrein: Pascal Frieswijk, Melvin Frieswijk, Geert Kraan, Roelf Bos en Henk
de Lang
* Vrijdag 3 juni 19.00 uur; velden klaarmaken: Robin van Dalen en Arjan Kreeft
Voetbaltoernooi
* 14.00 uur tot einde toernooi, scheidsrechters: Dennis Schouwstra, Geert Kuiper, Alwin Zwolle, Gooitzen Koopman,
Jenthe van der Meulen, Liza de Vries, Hielke Merkus, Jentje Achttien, Anno Faro, Christian Weijs, Edwin Kleinsmid,
Chantal Schouwstra
* 14.00 uur tot einde toernooi ballenjongens/-meisjes + wedstrijdbriefjes: Marleen Koopstra, Hannah Kuperus, Marlijn
Kreeft, Dianna Zandstra, Maureen Hoogeveen, Yael de Jong, Eline van der Walle
* 14.00 uur tot einde toernooi, wedstrijdleiding: Marit van den Boogert, Wimke van der Veen, Trientsje Koelma en Inge
Delfsma
* 14.00 tot 20.00 uur; EHBO: Rianna Kemper en Mariëtte Postma
* 14.00 tot 16.15 uur; parkeerwacht: Ard Bron en Marcus Dubling, hiervoor zoeken we nog 1 persooon
* 14.00 tot 17.30 uur; ticketverkoop/muntverkoop buiten: Anouk Hoekstra en Manon Neef

* 17.30 tot 19.45 uur; ticketverkoop/muntverkoop buiten: Gemma van der Vegt en Johanna Lanting
* 19.30 tot 22.30 uur; ticketverkoop/muntverkoop buiten: Connie Oosterhof en Anita Wind
* 22.30 tot 01.00 uur; ticketverkoop/muntverkoop buiten: Jannie Frieswijk en Carla Frieswijk
* 18.30 uur tot eind; ticketcontrole buiten: Hillebrand Diever en Eric van der Linden
* 18.30 uur tot eind; muntverkoop in de tent: Cobie Brand en Anja Koehoorn
* 14.00 tot 19.30 uur; bardienst in de kantine: Hans Mulder en Anneke Brand (tot 16.00 uur)
* 14.00 tot 20.00 uur; bardienst in de tent: Jan Dikken, Geertje Delfsma en Aaltje Diever (vanaf 16.30 uur)
* 18.15 tot 20.00 uur; bardienst in de tent (extra): Ageeth van den Berg
* 20.00 uur tot einde; bardienst in de tent: Marc de Lang, Jirina van Tellingen, Hillie Sierdsma, Corrie Sierdsma, Hendrik
van der Goot, Frank Dijkstra, Annick Koning en Thea Zandstra
* 20.00 uur tot einde; EHBO: Hans Lanting en Marjan Venema
Afbouw
* Zondag 5 juni 11.00 uur; afbouw bar: Stefan Postma, Wessel Mulder, Geert Schotanus, Frank van der Veen
* Zondag 5 juni 11.00 uur; afbouw podium: Pascal Frieswijjk en Peter Jan Koenrades
* Zondag 5 juni 11.00 uur; stroomvoorziening: André Delfsma en Auke van Veen
* Zondag 5 juni 11.00 uur; doeltjes terugbrengen: Peter Brandsma en Jelmer Postma
* Zondag 5 juni 11.00 uur; doeltjes terugbrengen: Melvin Frieswijk, Ray Bouman, Roy Kraan en Mark Veen
* Zondag 5 juni 11.00 uur; afbouw buitenterrein: Roland Oostra, Roland Douma, Geert Douma, Mark van Veen, Niek
Oostra en Anton Bos
* Zondag 5 juni 11.00 uur; afbouw velden: hiervoor zoeken we nog 2 personen
* Zondag 5 juni 11.00 uur; schoonmaken kantine: Marjo Bos, Femmie van Veen, Jantina Schotanus, Thea Zandstra
* Maandag 6 juni 16.30 uur; afbouw tent: Evert Frieswijk, Pascal Frieswijk, hiervoor zoeken we nog 3 personen
Contactpersoon: Josta Westenbroek: jostawestenbroek@gmail.com.
*******
JUNIOR FUN – VRIJDAG 17 TOT EN MET ZONDAG 19 JUNI
Nadat kv Heerenveen door accommodatieproblemen onlangs de organisatie van het jaarlijks Junior Fun moest terug
geven is DFD in Oenkerk als eerdere organisator in dit gat gesprongen. Dat betekent dat dit juniorenfestijn in het
weekend van 17 t.m 19 juni toch doorgang kan vinden. Junioren die dit feestje vol sport en ontspanning mee willen
maken dienen dit zo spoedig mogelijk te bespreken met hun trainers. Nadere informatie staat op onze website. De
kosten bedragen € 30,00 per persoon. Voor een (leger)tent dient men zelf wel te zorgen.
*******
PROFICIAT KAMPIOENEN
Vanaf deze plaats willen we de gehele F-groep en hun technische staf feliciteren met hun eerste kampioenschap. Nadat
SCO F1 zaterdagmorgen met een forse zege de toon had gezet, bleek koploper SCO F3 vastbesloten het niet meer uit
handen te geven tegen AVO F3. Met een regelmatige zege werd de titel binnen gehaald. Een succes, waarin alle drie
nieuwe F-teams werden betrokken door bestuurslid Bauke de Vries. Een toespraakje, knuffels, snoep, patat en een
drankje en met elkaar op de foto. Ook al was een kampioenschap niet het doel waarmee men deze voorjaarscompetitie
startte, zo’n eerste kampioenschap is en blijft natuurlijk heel speciaal. Ook voor de trainers en hun vervangende (ouder)
coaches. Een extra compliment voor de inzet en het enthousiasme van Roland Oostra en Cobie Brand vanuit
ledenwerving is hier zeker op zijn plaats. Met inzet van veel vrije tijd, enthousiasme, gesprekjes voeren, clinic en
proeftrainingen organiseren is zeker wat te bereiken. Dat heeft dit kanjerduo afgelopen seizoen wel laten zien. Petje af
voor hen, alle trainers, coaches, jeugd en hun ouders!
Ook SCO A3 had nog graag een gedeelde titel willen vieren met Vefo/KIA A1 maar die maakten in hun laatste wedstrijd
geen fout meer tegen VIOS A1. Vermeldenswaard is zeker ook de titel van VIOS E1, straks SCO E1. Na de zaal pakte
men in de laatste ronde toch ietwat verrassend de dubbel bij Westergo E1. Ook aan hun adres onze welgemeende
felicitaties.
*******
SCO MIDWEEK ZOEKT MET NAME HEREN VOOR VOLGEND SEIZOEN
Al jarenlang bezit onze vereniging een Midweek team dat het leuk vindt om doordeweeks een balletje te gooien, samen
met onze langst zittende coach Doeke Punter op de bank. Maar door onder meer blessures staat het voortbestaan van
dit team op de tocht door een tekort aan met name heren, waardoor het dit seizoen elke wedstrijd weer een hele klus
was om het team compleet te krijgen. Daarom de vraag vanuit dit team: Wie heeft er zin om volgend seizoen dit team
aan te vullen? Veelal wordt er gespeeld op donderdagavond, soms op woensdag. Het gaat om zes veldwedstrijden in de
herfst en het voorjaar en twaalf in de zaal.
Lijkt het je wat? Wil je meer informatie? Neem zo spoedig mogelijk contact op met:
sonja_mulder_11@hotmail.com of reintoostra@ziggo.nl.
*******
GEVONDEN VOORWERPEN
Op onze accommodatie hangen nog diverse gevonden voorwerpen onder andere:
Trainingsjack met opdruk Prakken XXXL; zwarte trainingsbroek Muta; 2 SCO Muta trainingsjacks; 1 trainingsbroek
blauw/zwart. Op het kunstgras is een zilverkleurige oorhanger gevonden met daaraan iets, wat lijkt op een klein diertje.
Informatie bij reintoostra@ziggo.nl.

GA JIJ OOK MEE PARKEERWACHTEN?
Je hebt een gezellige dag of avond met je team- en clubgenoten en ondertussen verdien je geld voor SCO.
Lees hieronder meer over de data en tijden.
Zaterdag 25 juni (Awakenings, Spaarnwoude)
10.00 – 17.00 uur
17.00 – 01.00 uur
Zondag 26 juni (Awakenings, Spaarnwoude)
10.00 – 17.00 uur
17.00 – 01.00 uur
Zaterdag 20 augustus (Dutch Valley, Spaarnwoude)
10.00 – 17.00 uur
17.00 – 01.00 uur
Zondag 21 augustus (Latin Village, Spaarnwoude)
10.00 – 17.00 uur
17.00 – 01.00 uur
SCOren doe je samen! Geef jezelf of je team/groep zo spoedig mogelijk op met data + tijd via secretariaat@kvsco.nl of
jostawestenbroek@gmail.com.
*******
IJZERCONTAINER STAAT ER NOG STEEDS
De oud ijzercontainer staat nog steeds op de parkeerplaats bij de SCO accommodatie. We hopen dat al onze leden,
maar ook buren of kennissen met de komende voorjaarsschoonmaak of opruiming al hun metalen voorwerpen in onze
container willen deponeren. Zware stukken kunnen gewoon bij de container neergezet worden. Moet er iets gehaald
worden? Laat het weten via ipodejo@hotmail.com.
Het moet toch mogelijk zijn om met elkaar in de komende tijd deze container redelijk te vullen. Mogen we op ieders
medewerking rekenen?
*******
INLEVEREN SCO SHIRTS – TRAININGSPAKKEN EN – TASSEN.
Wij vragen ook dit seizoen weer ieders hulp bij het inleveren van alle SCO kleding.
Graag alle teamshirts gewassen inleveren. Ook de trainingspakken, tassen en coachjassen moeten allemaal weer
ingeleverd worden.
Stop je met korfbal? Dan moet ook het rokje of broekje ingeleverd worden.
Alle kleding en tassen moeten uiterlijk 4 juni 2016 zijn ingeleverd bij Anneke Brand, Stellingenweg 52a in Oldeholtpade.
Ontbrekende kleding wordt in rekening gebracht bij de speler(s).
Broekjes of rokjes die te klein zijn kunnen ook bij Anneke Brand worden geruild.
*******
INLEVEREN DECLARATIES
Declaraties betreffende dit seizoen kunnen ingediend worden tot en met 22 juni aanstaande. De hiervoor bedoelde
formulieren kunt u vinden op onze site www.kvsco (contact/ overige formulieren) en mailen naar
penningmeester@kvsco.nl.
*******
SLEUTEL KLEEDKAMERS INLEVEREN
Willen degenen die een sleutel hebben gekregen als trainer van de kleedkamers en deze komend seizoen niet meer
nodig hebben deze inleveren bij Henk de Lang, Van Lycklamastraat 6 in Oldeholtpade? Er is vaak bij de opstart van een
nieuw seizoen een tekort aan sleutels voor vroeg beginnende trainers.
*******
WEDSTRIJDSECRETARIAAT REINT OOSTRA TIJDELIJK UIT DE LUCHT
Door verandering van provider is Reint Oostra (wedstrijdsecretariaat A,B,C jeugd) mogelijk deze week niet bereikbaar
per computer/telefoon. Daarna is hij bereikbaar via reintoostra@gmail.com.
*******
INLOOP SPREEKUUR SCO-BESTUUR
Ons bestuur vergadert maandag 6 juni aanstaande om 20.00 uur in De Hoolt-Tuun.
Tussen 19.30 en 20.00 uur is er een inloop half uur. Wilt u van dit half uur gebruik maken, mail dan naar
secretariaat@kvsco.nl.
*******

AGENDA
Woensdag
1 juni
Zaterdag
4 juni
Maandag
6 juni
Maandag
6 juni
Dinsdag
7 juni
Zaterdag
18 juni
Vr.17 t.m. zo. 19 juni
Zaterdag
13 aug.
Zat. 3 en zond. 4 sept.

Provinciaal Schoolkorfbal Friesland
VoetbalToernooi Voor Niet VoetbalVer. 15.00 uur
Bestuursvergadering
20.00 uur
Sponsorcommissie
20.00 uur
Finale Jan Mulder Beker
Drie Provinciën Toernooi
Junior Fun

Lintjo - Oldeberkoop
De Hoolt-Tuun
De Hoolt-Tuun
De Hoolt-Tuun
CSL - Britsum
Harkema
Oenkerk

Beachkorfbal
Aanvang veldkorfbalcompetitie 2016-2017
*******

De Hoeve

