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Nieuws van het KC Harich bestuur 

 

Zaterdag 2 juni was de laatste speelronde van het veldseizoen. Op deze dag 

konden er een aantal teams kampioen worden. De F1 won in Emmeloord de 

wedstrijd dik met 4-22 en kon een ongeslagen kampioenschap vieren. De D2 

had een spannende wedstrijd 

tegen DTG. Gelukkig werd er 

net meer gescoord dan de te-

genstander en mochten ook 

de D2 een gedeeld kampioen-

schap vieren. ’s Middags wer-

den de kampioenen op het 

korfbalveld in Harich gehul-

digd.  

 

Voor het tweede was er nog een kleine kans op kampioenschap. Bij winst was 

het nog afwachten wat concurrent ROG had gedaan. Helaas gingen zij er ook 

met winst vandoor. Er werd afscheid genomen van een aantal spelers van de 

selectie. Na 30 jaar deel uit gemaakt te hebben van de selectie neemt Jacob 

volgend seizoen de coaching van Harich 2 over van Rommy. Froukje en Jan-

neke stoppen zodat ze iets meer vrije tijd hebben met het gezin, Sita gaat op 

wereldreis, Rienk gaat studeren in Zwolle en Auke wil zich meer richten op 

zijn hardloopcarrière. Coach Rommy stopt en gaat weer een jeugdteam trainen.  
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Na de wedstrijden was er heit en 

mem korfbal en stond de bbq aan. 

Er werd door jong en oud fanatiek 

gespeeld. Voor de kinderen was er 

een springkussen waar ze lekker 

op konden springen en de muziek 

zorgde ervoor dat er gezellig kon 

worden gedanst.  

 

Maandag 7 mei was er de jaarlijkse ledenvergadering. In een aardig gevulde 

kantine werden er weer veel zaken besproken. Zo werd o.a. het financieel ver-

slag toegelicht, de begroting gepresenteerd en de stand van zaken van de ver-

bouwing van de kleedkamers werd aan orde gesteld.  

 

Er werd afscheid van Harmen en Tineke genomen. Harmen kwam 11 jaar gele-

den als penningmeester in het bestuur en werd na ongeveer 5 jaar voorzitter 

van de club. Harmen heeft zich o.a. ingezet voor de nieuwbouw van de kleed-

kamers, sponsorcommissie, is jeugdtrainer geweest, organisatie jeugdweekend, 

en beachkorfbal organiseren. Tineke kwam 6 jaar geleden in het bestuur als 

penningmeester en nam in 2016 de algemene zaken op zich.  

Binnen het bestuur wordt er wat geschoven. Voor het volgende seizoen zijn de 

taken binnen het bestuur als volgt verdeeld:  

Marja Bouma   : Voorzitter 

Janneke Bruno : Secretaris       

Jeroen Hofstra  : Penningmeester 

Wilma vd Bos  : Wedstrijdsecretaris  

Vacature  : Algemene zaken 

Nynke Meinsma : Jeugdzaken 

Jacob Schotanus: : Scheidsrechters- en Veldzaken, PR/NAC en TC 

Verder werden de beleidsvoornemens van het bestuur en het nieuwe beleids-

plan aan de leden gepresenteerd. Speerpunten voor het seizoen 2018-2019 van 

het bestuur zijn: 

* Zorgen voor voldoende en kwalitatief jeugdkader 

* Scheidsrechters en beoordelaars  

* Volledige bezetting van de commissies en vrijwilligers-      

* Afronding accommodatie  
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Verder is het bestuur bezig met het AVG en zullen de senioren en de oudste 

jeugdleden het spelregelbewijs moeten halen. Want uit onderzoek is gebleken 

dat bij betere kennis van spelregels leidt tot een beter klimaat en gedrag op de 

sportvelden. Vanaf september 2018 stelt het KNKV verplicht dat alle senioren 

een spelregelbewijs hebben gehaald. Maandag 11 juni wordt er een spelregel-

avond in Ons Gebouw georganiseerd.  

 

We kunnen terugkijken op een prachtig seizoen! De schoenen kunnen weer 

even in de kast en iedereen kan genieten van een welverdiende lekkere vakan-

tie. Iedereen nog bedankt voor jullie inzet!!! 

 

Namens het bestuur, 

Marja Bouma 

 

 

 

 

 

 


