
KINEA                                                                                “De Kineaan”                                           pagina - 1 - van 10                                                                              

 

 
 
 

 

 

 Jaargang 62 nummer 2 20 april 2021 
 
 
 
 
 

Agenda Algemene Leden Vergadering van Kinea 
 

 

Locatie: Digitaal (via Google meet)  https://meet.google.com/nay-qkme-tpe 
Datum: 29 april 2021 
Tijd: 20:00 uur 
 
1. Opening 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen: 

 
3. Notulen van de ALV d.d. 21 november 2019 
 
4. Jaarverslag secretaris en diverse commissies 

- Aan alle leden verzonden per e-mail 
 

5. Financiën 
 

6. Kascommissie 
- Verslag kascommissie  

Edwin van der Sluis en Albert Weda 
- Decharge 
- Verkiezing kascommissie 

 
7. Rondvraag 
 
Sluiting  
 

 
 
 

 

 
 

 

https://meet.google.com/nay-qkme-tpe
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Beknopte handleiding Google Meet 
 

 

Om te kunnen deelnemen aan de google meet vergadering heb je een google account nodig. 
Dit is bijvoorbeeld je @gmail.com e-mail adres. Ook gebruikers van een mobiele telefoon met Android 
hebben meestal een google account.  
 
Mocht je geen account hebben klik dan ongeveer een half uur voor het starten van de vergadering op de 
uitnodigingslink. Links onderin het scherm zie je dan “account aanmaken”. Volg de stappen en klik na het 
aanmaken van je account nogmaals op de uitnodigingslink. 
 
Wanneer je dit op de pc of laptop doet zul je automatisch naar de juiste site worden begeleid. 
Als je dit op een telefoon doet zal hoogstwaarschijnlijk de google meet app worden geopend.  
 
Na het inloggen kom je in het scherm waarbij gevraagd wordt of je de camera en microfoon wilt 
activeren. Dit is niet nodig om de vergadering bij te kunnen wonen. Maar wanneer je een vraag hebt is 
het wel handig dat je microfoon actief is.  
 
Probeer in de komende dagen even of bovenstaande lukt, je kunt namelijk gerust op de uitnodigingslink 
klikken om te testen. Als je onderstaand scherm te zien krijgt dan is het geslaagd en kun je dit op de dag 
van de vergaderging nogmaals doen.  
 

 
 

Zoals je hierboven ziet, zijn het icoontje van de microfoon en webcam rood. Dit betekend dat ze uit 
staan. Wanneer je er op klikt kun je ze aanschakelen.  
 
Als alles werkt zoals hierboven aangegeven dan kun je op donderdag 29 april ruim vóór 20:00 uur op 
“deelnameverzoek” klikken (groene knop) en dan laten wij jou binnen in de vergadering.  
 
Mocht je vragen hebben over dit proces en er niet uitkomen, stuur dan even een korte e-mail met je 
telefoonnummer naar bdevries84@yahoo.com ik zal je dan proberen te helpen. Doe dit wel graag vóór 
29 april.   
 
Uitnodigingslink algemene ledenvergadering: 
https://meet.google.com/nay-qkme-tpe 
 
 
 

mailto:bdevries84@yahoo.com
https://meet.google.com/nay-qkme-tpe
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MEER NIJS   -   MEER NIJS   -    MEER NIJS   -   MEER NIJS 
 

In normale tijden zouden we nu midden in de competitie zitten, gisteren de jeugd en vandaag de 

senioren, zalig op het terras bij Noppes. Met als hoogtepunt van de week op woensdag de midweek 😉  
 
Gelukkig komen we via de Challenge “Van hier tot Tokio” goed in beweging. Hierover wordt regelmatig 
een update geplaatst op Facebook, Instagram en de site. Ben ook best trots op de actie, die door de 
gemeente via ’n Gouden Plak overgenomen is. En wat stonden we mooi in de editie van Groot 
Heerenveen van afgelopen week.  
 
Ook tijdens de Paasdagen konden we in actie komen, fietsen, wandelen en deelnemen aan een 
speurtocht. Op Paasmaandag moest er echt gespeurd worden naar de aanwijzingen tussen de 
sneeuwbuien door.   
 
Het is ook prachtig om te zien dat iedere week zoveel jeugd meedoet aan de Kangoeroetraining! Zo 
gebeurt er achter de schermen best veel en met z’n allen maken we er toch het beste van.  
 
We hebben nog een onderwerp van vorig jaar af te handelen, nl de Algemene Ledenvergadering. Dit 
hadden we eerst uitgesteld in de hoop dat we de vergadering als vanouds in Noppes konden houden. Nu 
hebben we besloten dat we toch de vergadering online gaan houden op 29 april. De uitnodiging en 
handleiding staat in deze Kineaan. Deze worden ook via de mail tezamen met de notulen verspreid. 
Aangezien veel leden al teveel achter de computer of op de telefoon zitten, willen we de vergadering 
maximaal 1 uur laten duren. Heb je punten voor de rondvraag? Mail deze dan vooraf naar info@kinea.nl. 

Tot donderdag 29 april 👋 
 

- Namens het bestuur, Eelkje van der Meer - 
 
 

Automatische Incasso - Contributie 
 

Beste (oud)leden, ouders van leden, 
 
Rond  1 mei  wordt de kwartaalcontributie voor het vierde en laatste kwartaal van seizoen 2020/21 
afgeschreven van de bankrekening van de leden.  
 
We zijn ons bewust dat er nog steeds beperkingen gelden om weer volledig vrij te sporten en competitie 
te spelen, gelukkig kan er wel weer volop getraind worden. Afgelopen kwartaal zijn we de leden, om 
reden van de beperkingen, tegemoet gekomen door de contributie bijdrage te halveren. Helaas kunnen 
we dat dit kwartaal niet weer doen.  
 
Graag hier rekening mee te houden.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van KV Kinea, Jolle Sietsma (penningmeester) 
 
 

 
 

mailto:info@kinea.nl
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Seizoen 2021/2022 
 

We zijn net op het veld weer aan het trainen en nu zijn we al weer heel druk bezig met het volgende 
seizoen, in de hoop dat we dan weer wedstrijden mogen gaan spelen. Dit is elk jaar weer een uitdaging 
omdat we het voor iedereen zo mooi mogelijk in willen vullen. 
Hulp gezocht bij de jeugd!  
We hebben een mooie groei van jeugdleden, hier zijn we enorm blij mee! Meer jeugdleden betekent ook 
dat we meer coaches, trainers, regelaars en coördinatie voor de teams nodig hebben. Daarnaast zijn we 
op zoek naar leden voor de technische commissie van de jeugd. Ben je betrokken bij Kinea en wil je graag 
helpen om onze jeugd te laten korfballen? Laat dit dan aan ons weten! Je hoeft écht niet een korfballer 
te zijn geweest om te kunnen helpen. Ook ouders zonder korfbalervaring kunnen helpen! We hopen als 
jeugd TC veel spontane reacties te mogen ontvangen!  
Wil je stoppen? Geef dit dan vóór 1 mei aan. 
We hopen natuurlijk dat iedereen blijft korfballen. Mocht iemand toch willen stoppen dan horen we dit 
graag zo snel mogelijk, zodat we hiermee rekening kunnen houden met de nieuwe indeling. Dus mocht je 
onverhoopt toch willen stoppen geef dit dan zo snel mogelijk aan en uiterlijk vóór 1 mei 2021. Voor de 
F’jes t/m D’s kan die bij Siepie de Groot, de B’s bij Marieke Oostra en de A’s bij Sietze Koopmans.  
 
Met sportieve groet, 
De jeugd TC 
Robert Jan Nawijn, Sietze Koopmans, Erik van der Tuin, Marieke Oostra, Remco Nawijn en Siepie de 
Groot 
 
 

 
 

Agenda Algemene Leden Vergadering van Kinea 
 

 

Locatie: Digitaal (via Google meet)  https://meet.google.com/nay-qkme-tpe 
Datum: 29 april 2021 
Tijd: 20:00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pak de agenda en noteer…….. 
 

Bliksemverloting   : op vrijdagavond 17 september 2021  
 
Maar helaas kan onze jaarlijkse échte rommelmarkt niet doorgaan! Na overleg met het bestuur leek het 
ons verstandig om het dit jaar nog niet te organiseren en uit te stellen naar 2022. We hopen dat U de 
rommel een jaar voor ons bewaren wilt! Bij voorbaat onze dank alvast. Blijf gezond en moedig 
voorwaarts!  

- Groetjes van de actiecommissie...  Anne en Martje - 

https://meet.google.com/nay-qkme-tpe


KINEA                                                                                “De Kineaan”                                           pagina - 5 - van 10                                                                              

 

 

Kinea al op de terugreis vanuit Tokio 
 

Een aantal weken geleden begonnen we de reis naar Tokio. Inmiddels zijn we onderweg met meer dan 
110 deelnemers. Er wordt enthousiast gewandeld, gefietst en hardgelopen. En…..we zijn al op de 
terugreis! Die openingsceremonie (als het weer mag en kan) hebben we al in de pocket. De vlam hebben 
we daar vast achter gelaten voor de verenigingen die nog onderweg zijn.   
 
Uitdagingen 
De afgelopen weken hebben we al verschillende uitdagingen gedaan. Zo won Herma Wagteveld een 
cadeaubon van Faber Sport, na een verloting onder alle deelnemers. En wonnen Jay, Pim, Isolde en Cesar 
een kidspakket voor hun foto’s bij de paasspeurtocht. 
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We houden iedereen op de hoogte via Strava clubpagina van Kinea, Instagram en Facebook. Zo laat ús 
Eppie zien in een filmpje hoe makkelijk het is om deel te nemen. Binnenkort kan je meer prijzen winnen. 
Een tipje van de sluier; ook de café De Knyp komt binnenkort met een uitdaging. Houd dus onze social 
mediakanalen in de gaten. 
 

 
 
Pasen 
Met Pasen werd er, als vervanging voor onze traditionele eierzoekwedstrijd, een paasspeurtocht 
gehouden voor de jongste jeugd. Daarnaast kon je ook deelnemen aan een fiets- of wandeltocht. Kinea 
zorgde voor de route. 70 deelnemers waagden zich aan de happystone speurtocht en ruim 20 fietsers en 
wandelaars trotseerden het weer.  
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En heel leuk: ‘n Gouden Plak heeft het initiatief van Kinea overgenomen. Een paar weken geleden kwam 
wethouder Jelle Zoetendal de vlam ophalen bij Kinea om het vuur verder te verspreiden. Dit filmpje is 
terug te zien op onze socials. In Groot Heerenveen stond afgelopen week ook weer een artikel over de 
actie!  
 

 
 
Heel veel verenigingen zijn nu dus onderweg naar Tokio.  
 
Veel plezier allemaal! 

- Het bestuur - 
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Verschijningsdata De Kineaan in 2021  
 

 Wekelijks 

 Eerste editie 2021    >> 5 januari 2021 

 Laatste editie voor zomervakantie 2021 >> 15 juni 2021 

 Eerste editie (nr. ??) na de zomervakantie >> ?? 

 Laatste editie 2021    >> ?? 
  
 

 

Inlevering verslagen en kopij 
 

Zondags vóór 19.00 uur * info@kinea.nl   
(* opmerking:  berichten na  19.00 uur worden in de eerst volgende editie geplaatst) 
 

 

 

 

AGENDA 
 

Datum: Activiteit: Aanvang: Opmerking:  
29-04-2021 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 20:00 uur wordt online gehouden 

17-09-2021 Bliksemverloting   
 

 

 

 

mailto:info@kinea.nl
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Tennislessen volwassenen 27 april t/m 25 mei 2021 
 

We willen ook voor de volwassenen weer de mogelijkheid geven om tennisles te nemen. We hebben 
daarvoor Jens Deden wederom als tennisleraar aangetrokken. 
Aan de hand van de opgave wordt een indeling gemaakt. 
Voorlopig wordt het volgende schema gehanteerd op de dinsdagavond. Dit kan nog wijzigen afhankelijk 
van de deelname. 
 
18.50 uur – Volwassenen 1 
19.40 uur – Volwassenen 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er worden vooralsnog 5 lessen gegeven van 50 minuten in de periode van 27  april t/m 25 mei. Mocht de 
KNLTB voorjaarscompetitie niet doorgaan, dan is de baan op dinsdagavond ook in juni beschikbaar om 
ook daarna nog eens 5 lessen te volgen tot en met 29 juni. Hiervoor volgt dan ter zijner tijd een nieuw 
verzoek voor deelname.  
 
Als u denkt “Ik wil wel (weer) eens een balletje gaan slaan”, dan is dit het juiste moment om er (weer) in 
te komen. Maar ook voor de wat meer ervaren tennissers biedt het de kans om de techniek en tactiek 
verder te verbeteren. 
 
Bij de tennisles verzoeken we iedereen zich aan de richtlijnen van het NOC-NSF, RIVM en de KNLTB te 
houden.  
De belangrijkste hiervan zijn: 

a. Ben je ziek of verkouden? Blijf dan thuis!! 
b. Houd 1,5 meter afstand op de baan 
c. Desinfecteer je handen bij aankomst en ook bij vertrek  
d. Ga thuis eerst naar het toilet (kantine is in principe gesloten) 

 
In de hiernavolgende bijlage staan deze richtlijnen mooi beeldend samengevat. 
 
De kosten zijn voor volwassenen € 50,--. Opgave kan bij Joke Popma, via de mail: 
jokepopma99@gmail.com. Opgeven is mogelijk tot en met 25 april! Dus wees er snel bij! 
 
 

mailto:jokepopma99@gmail.com
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Opgave Tennisles Jeugd 2021 
 

Beste tennisouders, 
 
We willen op dinsdag 27 april weer gaan starten met de tennislessen 
voor de jeugd t/m 18 jaar. Ook dit jaar wil Jens Deden weer de 
training verzorgen en daar zijn wij weer heel blij mee!   
 
Graag zouden we vernemen welke jongens en meisjes tennisles van 
Jens willen hebben. Willen jullie dat doorgeven vóór 25 april aan 
Joke via de whatsapp of per mail (jokepopma99@gmail.com).  
 
We gaan uit van wekelijkse les van 27 april tot en met 29 juni, in 
meerdere groepen op dinsdagmiddag ergens tussen 16.00 en 19.00. E.e.a. afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen.  In totaal worden er 10 lessen aangeboden voor €75.  
 
NB. We proberen rekening te houden met het Read Swart trainingschema. JO-15 en JO-17 spelers willen 
we laten tennissen tot 17.45, zodat ze aansluitend kunnen voetbaltrainen. 
  
LET OP! : Uiteraard zal iedereen zich nog aan de regels moeten houden om verdere verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Daartoe vragen we iedereen zich te houden aan de protocollen die de NOC-
NSF en de KNLTB daarvoor heeft opgesteld. Deze zijn te vinden op:  
 

1) Protocol-verantwoord-sporten-jeugd NOC-NSF 
2) KNLTB aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen  

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur TV Kinea 
 
 
 

Pak de agenda en noteer…….. 
 

Bliksemverloting   : op vrijdagavond 17 september 2021  
 
Maar helaas kan onze jaarlijkse échte rommelmarkt niet doorgaan! Na overleg met het bestuur leek het 
ons verstandig om het dit jaar nog niet te organiseren en uit te stellen naar 2022. We hopen dat U de 
rommel een jaar voor ons bewaren wilt! Bij voorbaat onze dank alvast. Blijf gezond en moedig 
voorwaarts!  

- Groetjes van de actiecommissie...  Anne en Martje - 
 

 
 
 

 

 

mailto:jokepopma99@gmail.com
https://corona.knltb.nl/media/oxbng5tj/protocol-verantwoord-sporten-kinderen-tm-12-jaar-en-jeugd-tm-18-jaar.pdf?ts=637236554748230000
https://corona.knltb.nl/media/4dqbq1u4/aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen.pdf?ts=637233348870030000

