
Van de bestuurstafel  
 

 
Een nieuw seizoen is al weer van start gegaan. Alle ploegen zijn weer aan het 
trainen, trainingsweekend van de selectie, Leonidastoernooi en zelfs de 

eerste wedstrijden zijn al weer afgerond. 
 
De periode juni tot half augustus is echter geen periode geweest waarin we 

als vereniging hebben stil gezeten. De commissies en het bestuur hebben 
hard gewerkt aan een aantal dossiers om het zo maar te noemen. Een aantal 

hiervan willen wij hier even uitlichten. 
 
Ingelaste ledenvergadering  
Zoals in het extra weekbericht van juli aangekondigd heeft het bestuur een 
ingelaste ledenvergadering uitgeschreven op 12 september. Deze vergadering 

stond in het teken van het benoemen van nieuwe bestuursleden en in het 
bijzonder het benoemen van een nieuwe voorzitter. 
 

Het bestuur wordt door de leden gekozen en de benoeming geschiedt na 
kandidaatstelling. De eerste kandidaatstelling wordt door uitgeschreven door 
het bestuur, maar jullie zijn ook vrij om tegenkandidaten aan te leveren 

 
De kandidaten Harold Sikkema, Tamara van Smirren en Patrick Sakko 

hebben zich allen verkiesbaar gesteld en zijn door de leden benoemd. 
 
Renovatie Kunstgrasveld 
Alle stoplichten staan op groen. Gelijk na het einde van de veldcompetitie, 
half oktober gaat de schop in de grond en wordt ons veld omgebouwd naar 
twee velden van 40 bij 20. 

 
In deze twee nieuwe velden worden middels andere kleur lijnen ook 2 veldjes 

van 24 bij 12 ingesneden. Op deze wijze kan ook de jongste jeugd op 
kunstgras spelen. Het is dus mogelijk om twee wedstrijden gelijktijdig te 
spelen op kunstgras. 

 
De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats door Antea Group uit 

Heerenveen en de uitvoering wordt begeleidt door Atensus uit Meppel. 
 
Het belangrijkste stoplicht, de subsidiebeschikking van de gemeente is van 

het zomer rond gekomen. In het kort betekent dit dat de gemeente 50% van 
de kosten van Antea Group voor haar rekening neemt. 
 

Daarnaast hebben wij het heugelijke nieuws dat de stichting Berkoop fonds 
een bijdrage van €15.000 geeft voor de aanleg van onze velden. 



 

Een deel van de uit te voeren werkzaamheden gaat door ons zelf worden 
uitgevoerd. De komende weken zal dan ook in het teken staan van het 

vinden van vrijwilligers en het inplannen van de werkzaamheden. 
Alle bestuursleden kunnen u hier meer over vertellen, neem gerust contact 
op om te verkennen of u op dit vlak wat kunt betekenen voor onze mooie 

vereniging.  
 

Nieuw meubilair kantine 
 
Na overleg tussen bestuur en kantinecommissie is het meubilair in het 

korfien vernieuwd. Zoals jullie hebben kunnen zien hebben we de oude tafels 
en stoelen vervangen. Hierdoor heeft de kantine een andere en knussere 
uitstraling gekregen, een resultaat om trots op te zijn! 

 
Samenwerking met SCO 
 
Dit seizoen zal er voor het eerst een actieve samenwerking plaatsvinden met 
SCO. Om te voorkomen dat er in de B-categorie geen wedstrijdkorfbal meer 

kon worden gespeeld is gekozen voor deze samenwerking. De samenwerking 
is vooreerst alleen voor dit lopende seizoen en zal aan het einde geevalueerd 

worden. Mochten er verdere vragen zijn dan kunnen die worden gesteld aan 
de TC. 
 

Nieuwe hoofdtrainer 
 
Dit seizoen hebben we een nieuwe hoofdtrainer in de persoon van Jan Tuttel 

vast weten te leggen. De staf is tevens uitgebreid met een teambegeleider 
(Anja Hegie) en een verzorger (Jelle Smeding). Bestuur en TC zijn nog 

naarstig op zoek naar een tweede trainer en coach voor SIOS 2. 
 
Deze rubriek “Van de bestuurstafel” willen wij gebruiken om een en ander 

kort toe te lichten. Hebt u naar aanleiding van deze rubriek of anderzijds 
vragen, opmerkingen of suggesties voor het bestuur? Mail deze dan naar 

sios.wolvega@knkv.nl of vertel het ons als je iemand van het bestuur ziet!  
 
Korfbalgroeten van het SIOS bestuur, 

Roelof de Vries, Johan de Jong en Gerda van Veen. 
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