SCO's WEDSTRIJD – EXPRES

45e jaargang no. 25

Voor de periode: dinsdag 2 februari t/m maandag 8 februari 2021
Wekelijks informatiebulletin van de korfbalvereniging SCO te Oldeholtpade
Wedstrijdsecretariaten:
Senioren selectie:
Senioren overig:
A,B,C-jeugd:
D-jeugd:
E,F-jeugd:

Annali Roeles
Sonja Deli-Mulder
Reint Oostra
Anita Veenema
Alien Veenstra

annaliwobbigje@hotmailcom
sonja_mulder_11@hotmail.com
oostra.reint@gmail.com
atveenema@hotmail.com
alienveenstra@hotmail.com

 "De Hoolt–Tuun" – 0561 - 688585
 joke.stellingwerf@hetnet.nl

 06-23799780
 0561-612901

1 februari 2021

NA HEROPENING BASISSCHOLEN OOK GAUW WEER (JEUGD-)TRAININGEN?
SCO kan haar eerste digitale jaarvergadering in de analen bijschrijven. Toch nog een flink aantal vaste bezoekers van
onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen had zich voor deze digitale versie aangemeld. Binnen een half uur waren
de vaste agendapunten afgewerkt en de vereniging een ervaring en twee nieuwe bestuursleden rijker in de persoon van
Ronald Douma als opvolger van penningmeester Stefan Postma en Menno de Vries. Door zuinig beheer van de
portemonnee, het binnenhalen van een aantal coronasubsidies en weinig verval in de sponsor- en
contributieontvangsten werden de boeken over 2019-2020 zowaar nog met een klein plusje afgesloten. Een compliment
aan het adres van onze bestuurders die ook op het vlak van coronabestrijding en het draaiende houden van de
verenigingsorganisatie ook in dit lopende verenigingsjaar nog volop te kampen hebben met de impact en onzekerheid
van het virus. Laten we daarom hopen dat dit een eenmalig gebeuren was. Al was het alleen al vanwege het vertrouwde
gratis drankje en het informele deel na afloop in onze eigen Hoolt-tuun.
De ballenactie is al een groot succes. De vijfentwintig als streefgetal is al gehaald en we gaan richting de dertig of meer.
Er is al even een inventarisatie geweest van welke K3, K4 en K5 ballen we willen gaan bestellen. Dat betekent meteen
dat op korte termijn enkele K4 en flink wat K5 ballen worden afgedankt.
Belangstelling? Meld je dan bij roland.oostra@home.nl.
Verder blijft het afwachten wanneer we weer een balletje mogen gaan gooien ook al heropenen de basisscholen
volgende week weer hun deuren. Experts hebben het over mogelijk opgelopen leerachterstanden, te weinig beweging en
overgewicht bij jeugd. Wellicht horen we daar morgenavond in de routekaart iets meer over. Alleen ook hier geldt: Voor
welke routekaart van A naar B kies je: Via een secondaire-weg of via de vierbaans? We zijn nu met elkaar lang genoeg
onderweg!
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TRAININGEN
Alle trainingen komen voorlopig te vervallen.
*******

KORFBAL ACTIE
De aanschaf van nieuwe korfballen is altijd weer een hele uitgave. Helemaal nu onze vereniging door alle
coronamaatregelen de afgelopen tijd flink wat inkomsten is misgelopen. Alle maatregelen hebben verstrekkende
financiële gevolgen voor onze club. Daarom deze actie, want het is van groot belang dat we samen de schouders
eronder zetten en dat het balletje blijft rollen…..
Met deze actie kan iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt een bal doneren aan de club voor aankomend
seizoen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat onze club in ieder geval niet hoeft te bezuinigen op het belangrijkste
onderdeel van het spelletje: de ballen!
Voor één bal betaal je € 45,-, maar je kunt ook een halve bal (€ 22,50) of een kwart bal (€ 11,25) doneren.
Help je ook mee? Doneer dan een bal en steun onze club!
Doneren doe je door op onderstaande link te klikken. Hier vind je ook alle informatie over deze actie.
De link: https://www.actielink.nl/kvsco/
*******

NIEUWE LID-MAAKT-LID ACTIE
Breng je een nieuw spelend jeugdlid aan? Dan krijg je van ons een cadeaukaart naar (eigen) keuze ter waarde van
€ 10,00, dit was al bekend.
Maar maak je nu iemand lid, dan krijg je ook nog een echte korfbalbal! SCO heeft hiervoor 20 nieuwe ballen ter
beschikking. Dit geldt voor elk spelend jeugdlid die jij lid maakt van de B- t/m F-jeugd. Hoe meer vrienden of vriendinnen
je dus lid maakt, hoe meer ballen je krijgt! Hoe gaaf is dit!
Wil je vriend(in), klasgenoot, buurjongen of buurmeisje lid worden, vul dan een aanmeldingsformulier in en zet hier ook
op dat jij deze persoon lid hebt gemaakt.
Het aanmeldingsformulier vind je op onze site www.kvsco.nl.
Voor meer informatie neem je contact op met sporten@kvsco.nl
*******

DE CONTAINER STAAT ER NOG STEEDS
De oud ijzer container staat nog steeds op het parkeerterrein. Op dit moment stijgt de oud ijzer prijs weer, dus de juiste
tijd om oud ijzer en andere metalen artikelen in de container te deponeren.
Grote en zware stukken kunnen naast de container worden geplaatst. Vraag ook eens bij de buren, vrienden en
kennissen of daar nog iets staat om af te voeren naar de container.
*******

AGENDA
Maandag

15 februari Bestuursvergadering

Dinsdag

30 maart

Overleg Beheerscommissie
*******
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