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1 jaar Wêz Warber en Fluch… 

Het eerste seizoen als kv Wêz Warber en Fluch is voorbij. Na 

jarenlange samenwerking als 2 verenigingen hebben we nu een 

seizoen gedraaid als 1 nieuwe vereniging. Een seizoen wat hier 

en daar zeker nog wat onwennig is geweest. Met z’n hoogte en 

z’n dieptepunten. 

Een nieuwe vereniging die graag vast wil houden aan oude 

gebruiken en gewoontes omdat die altijd zo goed gewerkt 

hebben.  

Maar ook een nieuwe vereniging die graag vooruit wil kijken 

naar de toekomst en daarvoor soms oude gewoontes en gebruiken 

eens tegen het licht wil houden om te kijken of we ze moeten 

aanpassen aan de huidige tijd.  

Een nieuwe vereniging die de sport korfbal wil promoten in de 

omgeving maar waar ook van verwacht wordt dat ze de oude  

cultuur van de vereniging Wêz Fluch en de oude cultuur van  

Wêz Warber beschermen en in ere houden.  

Kortom een nieuwe vereniging die nog wel eens in de spagaat zit 

tussen oud en nieuw. Een mooie en lastige uitdaging voor ons 

allemaal  om hier een gulden middenweg in te vinden.  

 

Een aantal hoogtepunten… 

 

 #De acties van onze vereniging dit seizoen zijn erg succesvol verlopen, samen 

als 1 vereniging de deuren langs heeft dit seizoen dus erg goed gewerkt. 

 

 #Meerdere kampioenschappen zijn dit seizoen binnengehaald, dat is voor een 

sportvereniging altijd super natuurlijk. Maar naast de kampioensteams waren er 

nog zoveel teams die op de top van hun kunnen gepresteerd hebben en dat is 

minstens zo knap en belangrijk voor een vereniging. 

 

  



 
 

 
 
 

 
LEDENWERVING & BEHOUD # BEKENDHEID IN DE OMGEVING # STABIELE INKOMSTEN 

#SamenOpwegNaarIetsMoois 

#trainers, coaches en scheidsrechters die we op de velden rond hebben zien 

lopen, van oude bekenden tot ouders die hun debuut als coach maakten dit jaar. 

Speciale aandacht misschien even voor Titeke (C’s) en Petra (F’jes) die als 

ouders in de rol van coach zijn gestapt en dat met veel enthousiasme doen.   

 

#nieuwe en vertrekkende spelers zoals elk jaar en bij elke vereniging zijn er dit 

jaar nieuwe (oud)leden bij gekomen en zijn er spelers vertrokken. Speciale 

aandacht wil ik hier toch wel even vragen voor Arjen en Renske die als trainers 

van de F -en E pupillen vanaf de zaal bijna wekelijks kinderen langs zagen 

komen om een proeftraining te doen en waarbij dit, hoe lastig soms ook, altijd 

mogelijk was. Met als resultaat een aantal enthousiaste kinderen die lid zijn 

geworden. 

 

 #Wedstrijdkorfbal Wêz Warber en Fluch 1, na een jaar afwezigheid in het 

wedstrijdkorfbal hebben we dit seizoen weer met een team meegedaan. Dit 

leverde weer leuke wedstrijden op met veel goals, eindigen in de middenmoot 

was ook prima voor zo’n eerste seizoen. 

Helaas blijft het, door het vertrek en stoppen van een aantal spelers, bij een 

seizoen deze terugkeer en gaan we volgend jaar verder met slechts 2 senioren 

teams. We zullen een plan moeten maken om in de toekomst weer terug te 

kunnen keren in het wedstrijdkorfbal want dat is toch wel van meerwaarde voor 

onze vereniging. 

Alle spelers en speelsters van het eerste bedankt dat jullie het afgelopen seizoen 

toch op wedstrijdkorfbal niveau wilden spelen. Was mooi om te zien hoe een 

team met zoveel verschil in leeftijd zo enthousiast de wedstrijden in is gegaan en 

ook prachtige wedstrijden met veel doelpunten heeft laten zien zoals bv tijdens 

de clubdag!! 

  

#Alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het afgelopen seizoen van oud-

lid, donateur tot ouders, broertjes en zusjes van leden. Diverse mensen zie ik 

steeds rondlopen op de velden om bij te dragen aan het behoud en verbeteren 

van onze vereniging, super!! Goed om te zien dat men zich niet als klant van de 

club ziet maar als lid en onderdeel van onze club.  
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#Betrokkenheid (jeugd)spelers bij club, afgelopen seizoenen hebben we gezien 

dat we de jeugd meer willen betrekken bij de trainingen van de jongste jeugd. 

Een aantal trainen al met bij D’s en coachen bij de E’s. Er zijn clinics geweest. 

oa door Femke Bergsma, waarbij nieuwe trainingsmethodes naar voren kwamen 

die enthousiast werden ontvangen, kortom we zijn in beweging, we vernieuwen 

daar waar het kan en misschien moet door gebruik te maken van de aanwezige 

kennis binnen de vereniging. En hoe klein de Jeugd Commissie op dit moment 

ook is er gebeurt wel iets qua ontwikkeling op technisch gebied. Ook op andere 

vlakken wil de JC nog doorgroeien en daarvoor zoeken ze nog steeds hulp van 

leden, ouders, broers, zussen die zouden kunnen ondersteunen bij bv kamp of 

een leuke activiteit. 

 

#sponsoring is nodig voor de inkomsten van de club. 

We willen graag naar minimaal 10 sponsoren tegen 

het einde van het jaar zodat wij als leden gebruik 

kunnen maken van goed materiaal en mooie kantine 

bv, we hebben er dit jaar weer wat nieuwe sponsoren 

bij gekregen, Kimsma bouwbedrijf, Professional 

Organiser Friesland (POF), Meer Timmerwerk en 

Stichting Kinderopvang Friesland die er met z’n 

allen oa voor gezorgd hebben dat we nieuwe 

trainingsmaterialen aan konden kopen. 
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Een aantal dilemma’s hebben we ook… 

Een aantal voorbeelden van onze spagaat:  

- Spelen in Hempens en spelen in Goutum, super dat we 2 locaties 

hebben maar het komt niet direct ten goede in het samen beleven van 

onze sport en zorgt voor dubbele huur kosten bij BV Sport. 

 2 jeugdteams in Hempens en tegelijk 2 in Goutum. Zou het niet leuker en 

praktischer zijn om alle jeugdteams op de zaterdagochtend te laten spelen 

bij elkaar. Van ervaringen uit het verleden weten we dat dit leuke, drukke 

en gezellige zaterdagochtenden op kan leveren maar ook stilte op de 

andere locatie. Welke keus moet je maken? Als nieuwe club zouden we 

willen kiezen voor 1 locatie voor de jeugd, of Hempens of Goutum met 

ieder z’n voor en nadelen. Als beschermer van de cultuur van Wez Fluch 

en Wez Warber wil je op beide locaties graag activiteiten hebben. Bij het 

samengaan van beide verenigingen hebben we besproken dat we rond 

2018 een keus gaan maken of we op 1 of op 2 locaties door moeten gaan. 

Iets waar we als club en als leden maar alvast eens over na moeten gaan 

denken. 

- Het verzorgen van kantine diensten bij het kaatsen.  

Een dienst die al jaren geleverd werd door Wez Warber en die nu nog 

steeds gedraaid wordt door Wez Warber en Fluch. De club vrijwilligers 

hiervoor wordt echter wel steeds kleiner. Moet er gekeken worden of de 

kaatsclub zelf hier meer in kan gaan betekenen (wat de inkomsten voor 

ons gaat verlagen) of moeten we het houden zoals het altijd was en anders 

op zoek gaan naar vrijwilligers om op de maandagen en zaterdagen een 

kantinedienst te draaien tijdens kaatspartijen. 

- Jubilarissen, daar waar voorheen bij 25, 40,50 en 60 jaar er aandacht 

geschonken werd aan deze jubilarissen is er door het samengaan van 

beide verenigingen geen zicht meer op het aantal jaar dat iemand lid is 

geweest bij Wêz Warber of bij Wêz Fluch en zijn we dus allemaal lid 

sinds 1 juli 2016, het begin van Wêz Warber en Fluch. We kunnen nog 

gokken (of zo goed mogelijk nagaan) hoe lang iemand lid is geweest met 

de kans dat we mis gokken en mensen overslaan of het verkeerde 

jubileum toekennen, of we kunnen er voor kiezen om het niet meer te 

doen en verder te gaan als vereniging die op 1 juli 2016 is begonnen, 

daarbij wetende dat sommige oudere leden dit niet zullen waarderen.  
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- Wêz Warber had z’n jaarlijkse kaderavond, die is dit jaar niet geweest. 

Ipv daarvan hebben we een Wêz Warber en Fluch clubdag gehouden met 

aansluitende BBQ dit diende ervoor om de leden en vrijwilligers samen te 

brengen ter bevordering van 1 gezamenlijke vereniging. Een erg 

geslaagde dag volgens velen maar daardoor wel een oude traditie laten 

varen… de kaderavond. 

- Wêz Fluch verzorgde jaarlijks de zaterdag tijdens het dorpsfeest in 

Hempens, meestal werd er een toernooi georganiseerd of iets wat met 

korfbal te maken had en de leden werden ingezet als vrijwilliger bij de 

evenementen tijdens het dorpsfeest. De nieuwe vereniging Wez Warber 

en Fluch heeft nagenoeg geen rol meer in het hele dorpsfeest van 

Hempens, natuurlijk zijn er nog wel leden die meehelpen maar niet vanuit 

de korfbalvereniging. Dit zou wel bijdragen aan de bekendheid van onze 

sport. 

- De rol als dorpsvereniging die Wez Fluch en Wez Warber hadden, is die 

verdwenen nu we een vereniging zijn met ook leden uit Zuiderburen, 

Techum enWiarda? Wordt een vereniging daar anders van? Of is het 

sociale gevoel, het “wij gevoel” ook van toepassing op een vereniging die 

een grotere gebied bestrijkt dan alleen het eigen dorp?  

Het zou, zoals laatst in de Leeuwarder Courant te lezen was, uniek zijn 1 

korfbalvereniging voor 3 dorpen en 3 stadswijken met behoud van het 

dorpsverenigingsgevoel, het gevoel dat je niet alleen samen lid bent van 

een vereniging maar ook samen deze vereniging in stand houdt en laat 

groeien.  
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- Samenwerken met Pallas 08 en KV Leeuwarden op korfbalgebied, 

zowel op organisatorisch als technisch vlak zouden we kunnen kijken hoe 

de korfbalverenigingen in Leeuwarden elkaar kunnen ondersteunen, of 

kiezen we voor:  “ieder voor zich?”   

Worden we hier juiste sterker van of is dit een afbreuk aan onze eigen 

vereniging?  

Samen werken met behoud en verbetering van eigen vereniging 

 zou de insteek kunnen zijn. 

Terug kijkend in de Wêz Warber historie zie je dat er al vaker (jaren ’70 

en jaren ’90 bv)  is samengewerkt met LKC Friso in het verleden, het 

uitwisselen van scheidsrechters en spelers is dus niet  iets nieuws en blijkt 

soms een goede oplossing te zijn voor een tekort. De tekorten liggen 

momenteel niet alleen bij ons maar ook bij de andere verenigingen 

waardoor er ook voordelen voor onze verenigingen kunnen onstaan. 

 

Dit zijn zomaar wat zaken waar we als Wez Warber en Fluch mee te maken 

hebben. Waar je zou denken dat het samengaan van beide verenigingen het 

einde van een tijdperk zou zijn is het uiteindelijk ook een begin van een tijdperk 

geworden. En op vele vlakken zijn we eigenlijk wel erg tevreden over het eerste 

seizoen maar er zijn ook een aantal zaken waar we wat steken hebben laten 

vallen en waarbij we van sommige zaken weten dat we het de volgende keer 

anders aan kunnen pakken en dat we weten dat we het nooit iedereen naar de zin 

kunnen maken en dat we vast nog vaker onze leermomenten gaan krijgen. 

Wat we wel weten is dat we allemaal erg ons best hebben gedaan om het eerste 

jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en ook al wat aanpassingen door te 

voeren in het eerste jaar die ons in de toekomst moeten helpen om korfbal voor 

deze omgeving te behouden. 

En dat we daarbij iets meer oog hebben voor de toekomst dan voor het verleden 

zou zo maar eens kunnen. Of we het verleden daarom minder waarderen? Nee 

dat niet, juist omdat het toen zo goed geregeld is kunnen we nu vooruit kijken 

met onze huidige vereniging en dat zal ook niet vergeten worden.  
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Hooguit wordt vergeten om die waardering vaak genoeg hardop uit te spreken, 

maar dat wordt ook niet altijd gedaan voor al die vrijwilligers en leden die nu 

van alles doen voor onze club Wêz Warber en Fluch.  

Maar die waardering moet je misschien ook geven aan jezelf, als je weer een 

korfbalwedstrijd ziet zou je jezelf trots een schouderklop moeten geven omdat 

jij daar ook aan meegeholpen hebt om een team met plezier te laten korfballen.  

Dat zou meer waard moeten zijn dan een bos bloemen, een beeldje of een 

standbeeld…. 

 

Dit was het eerste jaar Wêz Warber en Fluch in vogelvlucht en er is vast nog 

veel meer gebeurt, maar dit wilde ik even kwijt… . 

Veel leesplezier op de volgende pagina’s. 

 

Groet Marko Keidel, 

Voorzitter Wêz Warber en Fluch. 
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DE KAMPIOENEN VAN HET VELDSEIZOEN 2017 

 

 

 DE B’S 

                        

DE D’S 

 

 

                       DE C’s 

                      

 

                 WWenF 2  
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Poule 4A 

# Team G P W V Gl DPV DPT DS 

1 De Pein 1 14 26 13 1 0 324 172 152 

2 
Stadskanaal '74 
1 

14 25 12 1 1 297 205 92 

3 Zunobri 1 14 21 10 3 1 278 208 70 

4 
Wêz Warber en 
Fluch 1 

14 14 7 7 0 194 209 -15 

5 KIA 1 14 10 5 9 0 157 199 -42 

6 Korwi 1 14 8 4 10 0 185 213 -28 

7 Vefo 1 14 6 3 11 0 179 250 -71 

8 
Moedig 
Voorwaarts 1 

14 2 1 13 0 137 295 -158 

Poule R5G 

# Team G P W V Gl DPV DPT DS 

1 
Wêz Warber en 
Fluch 2 

6 9 4 1 1 90 71 19 

2 
Wêz 
Handich/DOW 
6 

6 8 4 2 0 72 58 14 

3 Goorecht 1 6 8 4 2 0 96 94 2 

4 SDO (S) 2 6 7 3 2 1 85 65 20 

5 SCO 5 6 4 2 4 0 65 77 -12 

6 De Pein 3 6 4 2 4 0 71 88 -17 

7 Leonidas 1 6 2 1 5 0 63 89 -26 
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Poule MW-1C 

# Team G P W V Gl DPV DPT DS 

1 Kinea MW1 6 7 3 2 1 87 88 -1 

2 
Wêz Warber en 
Fluch MW1 

6 6 2 2 2 79 73 6 

3 Udiros MW1 6 6 2 2 2 71 68 3 

4 SIM MW1 6 5 1 2 3 90 98 -8 

 

Poule A4B 

# Team G P W V Gl DPV DPT DS 

1 Westergo A1 6 12 6 0 0 87 30 57 

2 De Pein A2 6 6 3 3 0 59 74 -15 

3 Joure A1 6 4 2 4 0 49 60 -11 

4 
Wêz Warber en 
Fluch A1 

6 2 1 5 0 40 71 -31 

Poule B4G 

# Team G P W V Gl DPV DPT DS 

1 
Wêz Warber en 
Fluch B1 

6 10 5 1 0 50 30 20 

2 WWC B1 6 8 4 2 0 42 36 6 

3 Kinea B1 6 5 2 3 1 48 49 -1 

4 Westergo B1 6 1 0 5 1 36 61 -25 
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Poule C4I 

# Team G P W V Gl DPV DPT DS 

1 
Wêz Warber en 
Fluch C1 

6 11 5 0 1 46 29 17 

2 Sparta (Ze) C1 6 8 4 2 0 43 33 10 

3 VZK C1 6 3 1 4 1 25 46 -21 

4 TFS C1 6 2 1 5 0 31 37 -6 

 

Poule D3F 

# Team G P W V Gl DPV DPT DS 

1 
Wêz Warber en 
Fluch D1 

6 9 4 1 1 24 14 10 

2 De Granaet D3 6 9 4 1 1 32 20 12 

3 De Pein D1 6 8 4 2 0 21 23 -2 

4 WIK '34 D1 6 5 2 3 1 17 23 -6 

5 
Wêz Handich 
D1 

6 4 2 4 0 19 24 -5 

6 
Mid-
Fryslân/Jansma 
Burdaard D5 

6 4 2 4 0 18 23 -5 

7 
Drachten/Van 
der Wiel D3 

6 3 1 4 1 25 29 -4 
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Poule E3E 

# Team G P W V Gl DPV DPT DS 

1 
De Waterpoort 
E1 

6 12 6 0 0 50 14 36 

2 
Mid-
Fryslân/Jansma 
Burdaard E5 

6 6 3 3 0 21 16 5 

3 
Wêz Warber en 
Fluch E2 

6 3 1 4 1 8 28 -20 

4 Deinum E1 6 3 1 4 1 16 37 -21 

Poule E3G 

# Team G P W V Gl DPV DPT DS 

1 Leeuwarden E1 6 12 6 0 0 69 19 50 

2 
Wêz Warber en 
Fluch E1 

6 6 3 3 0 30 30 0 

3 MN en W E1 6 4 2 4 0 25 34 -9 

4 Westergo E3 6 2 1 5 0 14 55 -41 

Poule F1C 

# Team G P W V Gl DPV DPT DS 

1 Flamingo's F1 6 12 6 0 0 76 28 48 

2 De Wâlden F1 6 8 4 2 0 49 32 17 

3 Spannum F1 6 4 2 4 0 49 47 2 

4 
Wêz Warber en 
Fluch F1 

6 0 0 6 0 8 75 -67 

 



 
 

 
 
 

 
LEDENWERVING & BEHOUD # BEKENDHEID IN DE OMGEVING # STABIELE INKOMSTEN 

#SamenOpwegNaarIetsMoois 

Mooie resultaten dus het afgelopen seizoen en nu dus eerst tijd voor vakantie. 

Volgend seizoen zullen we spelen met de volgende teams in de competitie: 

Bij de senioren: 

Wêz Warber en Fluch 1 (het tweede van dit jaar) 

Wêz Warber en Fluch midweek 

 

Een aantal senioren leden hebben gekozen om te gaan  spelen bij KV 

Leeuwarden als lid van WW&F, een aantal stopt en een aantal zal zich verdelen 

over de overgebleven senioren teams. 

 

Bij de jeugd: 

A1 en A2 (de B’s van afgelopen seizoen) 

B1 (de C’s van afgelopen seizoen) 

D1 

E1 en E2 aangevuld met spelers van F-jes 

 (misschien een E3 of een F-team, eea afhankelijk van de aanmeldingen.) 

 

De competitie begint weer in het weekend van 2/3 september of de week erna.  

Zodra de trainingen, eind augustus, weer beginnen krijgen jullie bericht. 
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Hoe staat het met de 3 aandachtspunten van Wêz Warber en Fluch? 

Ledenwerving en behoud: 

Ledenwerving, op de Wiardaskoalle is door Jappie weer korfballes gegeven om 

de jeugd van groep 3 en 4 enthousiast te krijgen. Daarnaast hebben Ingrid, 

Mariëlle en Marko een serie van 5 dinsdagen op rij schoolkorfbal gegeven aan 

een enthousiaste groep kinderen uit groep 2,3 en 4.  

Voor volgend seizoen zijn er alvast contacten gelegd 

met 3 scholen uit Techum om ook daar een 

schoolkorfballes te verzorgen.  

Ledenbehoud, door het stoppen van een aantal leden bij 

het eerste team zouden er een aantal spelers vertrekken 

naar KV Leeuwarden, na overleg met deze vereniging 

is besloten dat deze leden lid kunnen blijven van 

WW&F en spelen bij KVL. Zodoende blijven deze 

leden ook betrokken in de toekomst bij onze 

vereniging.  

In de toekomst willen wij jeugdspelers ook meer mee laten doen aan 

korfbalclinics in de omgeving om ze op die manier ook met andere vormen van 

korfbaltraining kennis te laten maken. 

Leden de kans geven om hun eigen inbreng te hebben bij hun eigen club is ook 

iets wat als vereniging graag willen, als er ideeën zijn binnen de vereniging             

die ons kunnen helpen om te 

verbeteren laat ze horen en voer 

ze indien mogelijk uit, samen 

kunnen we dan een vereniging 

behouden of worden waar een 

ieder zich (nog meer) thuis 

voelt. 
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BEKENDHEID IN DE OMGEVING,  

En onze omgeving zijn de dorpen Teerns, Hempens en Goutum en daarbij de 

buurtschappen Techum, Wiarda en de wijk Zuiderburen. We proberen op dit 

moment de bekendheid te vergroten via Facebook en binnenkort ook via onze 

nieuwe website op www.wezwarberenfluch.nl. De huidige website was niet 

meer up-to-date en werkt inmiddels ook niet meer.  

Ook proberen we de bekendheid te vergroten door korfballes te geven op de 

scholen in Techum komend jaar. Onlangs stond er ook nog een kort stukje in de 

Leeuwarder Courant over de samenwerking aan de zuidkant van Leeuwarden 

ook dit moet meehelpen om meer bekendheid te geven aan onze vereniging. 

Naast een nieuwe website hopen we ook binnenkort een nieuw logo te kunnen 

presenteren. In deze nieuwsbrief kunt u al ongeveer zien hoe deze eruit gaat 

zien. Dit logo is gekozen als mooiste door de leden tijdens de nieuwjaarsborrel 

en tijdens de clubdag. Hij ondergaat op dit moment nog een kleine verandering 

maar zodra dit allemaal rond is zullen we ons definitieve logo presenteren. Een 

logo wat ook weer mee moet helpen aan de herkenbaarheid van onze vereniging 

in de omgeving. 

STABIELE INKOMSTEN, zijn voor ons nodig om vooruit te kunnen denken, 

willen we een aanpassing doen aan de kantine, willen we nieuwe materialen 

kopen, willen we de contributie laag houden enz enz. Sponsoring is een 

onderdeel waar nog meer uit te halen is binnen onze vereniging. Steun van 

bedrijven in euro’s, goederen of diensten is iets waar we nog meer achter aan 

moeten en eigenlijk moet het zo zijn dat ze achter ons aan moeten. Bedrijven 

aan de zuidkant van Leeuwarden zouden onze partners kunnen worden om 

samen een sportieve omgeving te stimuleren waar jongens en meisjes, dames en 

heren samen sporten en plezier beleven. Welk bedrijf wil daar nu niet mee 

verbonden worden?? Een mooie uitdaging voor ons om voor het einde van 2017 

minimaal 10 bedrijven te vinden die #SamenOpwegNaarIetsMoois willen. Kent 

u zo’n bedrijf? Neem dan contact met de sponsorcommissie via        

wezwarberenfluch.goutum-hempens@knkv.net  

of via Marko Keidel of Arjen vd Ploeg. 

 

http://www.wezwarberenfluch.nl/
mailto:wezwarberenfluch.goutum-hempens@knkv.net


 
 

 
 
 

 
LEDENWERVING & BEHOUD # BEKENDHEID IN DE OMGEVING # STABIELE INKOMSTEN 

#SamenOpwegNaarIetsMoois 

 

 

 

 

 

Dit zijn onze 

sponsorpakketten 

 

GOUD - €1000 per jaar 

 

 

 

 
 

ZILVER - €500 per jaar 

 

 

 

 

BRONS - €100 per jaar. 

  

€1000 per jaar voor het sponsoren van een team. Wat krijgt u er voor terug? 

 Uw logo op een kledingstuk van een team. 

 Uw logo op de website. 

 Uw logo op al onze communicatie middelen ( facebook, nieuwsbrieven). 

 Een reclamebord rond het speelveld. 
 

€500 per jaar voor het sponsoren van een team. Wat krijgt u er voor terug? 

 Uw logo op een kledingstuk van een team of een reclamebord rond het veld. 

 Uw logo op de website. 

 Uw logo wordt gebruikt in onze communicatie middelen (facebook, nieuwsbrieven). 

 

€100 per jaar voor het sponsoren van onze club. Wat krijgt u er voor terug? 

 Uw logo op de website 

 Uw logo wordt gebruikt in onze communicatie middelen (facebook, nieuwsbrieven enz.) 

 



 
 

 
 
 

 
LEDENWERVING & BEHOUD # BEKENDHEID IN DE OMGEVING # STABIELE INKOMSTEN 

#SamenOpwegNaarIetsMoois 

 

De jeugdcommissie wil voor volgend seizoen heel graag weer een kamp 

organiseren en zij zijn daarvoor opzoek naar hulp. Wie wil, in samenwerking 

met de JC het jeugdkamp 2018 organiseren? Het gaat in eerste instantie 

voornamelijk om het uitzoeken van een geschikte locatie voor een periode in 

mei/juni 2018 en alvast meedenken over een eventueel programma.  

Wij zij opzoek naar enthousiaste leden, ouders, familie van… die samen willen 

zorgen voor een leuk uitje voor onze de jeugd. 

Als je het nu heel leuk vindt om nog iets voor de jeugd te doen dan zijn we ook 

nog altijd op zoek naar iemand die de Jeugd Commissie kan versterken. Ben jij 

zo iemand die best mee wil denken over een technisch jeugdplan of de 

verschillenende activiteiten bij de jeugd wil coördineren? 

Neem dan contact op met Hedwig (06-81908773), Tom of met iemand van het 

bestuur. Dit kan bv via  

wezwarberenfluch.goutum_hempens@knkv.net

 

mailto:wezwarberenfluch.goutum_hempens@knkv.net
mailto:wezwarberenfluch.goutum_hempens@knkv.net


 
 

 
 
 

 
LEDENWERVING & BEHOUD # BEKENDHEID IN DE OMGEVING # STABIELE INKOMSTEN 

#SamenOpwegNaarIetsMoois 

 

PASSEN ONDERSTAANDE WOORDEN GOED BIJ JOU?? 

                                                                  

          

                                                    

 

                                             

Dan zoeken we jou als: 

 

 

Ivm het vertrek van Oedske als lid van ons bestuur (vanaf oktober 2017) zijn wij 

op zoek naar een nieuw enthousiast bestuurslid die samen met ons Wêz Warber 

en Fluch wil besturen en richting wil geven op weg naar de toekomst… 

Heb je belangstelling of vragen neem dan contact op met  

Marko Keidel (06-16916673) of mkeidel13@gmail.com 


