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PRAKTISCH 

Volgende editie 10 januari 2023 

Inleveren verslag en kopij zondag 8 januari vóór 19.00 uur via info@kinea.nl 

Krijg je de Kineaan nog niet via de mail, maar wil je dit wel? Mail naar 

info@kinea.nl. Je ontvangt dan iedere twee weken de Kineaan in je mailbox. 
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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 

 
Welkom bij alweer de 25e editie van de Flusterfamkes! Ditmaal 
hebben we Sigrid Woudstra geïnterviewd. Daarnaast verlossen we 
jullie met het antwoord op de vorige ‘’Wie is het?’’ en hebben we 
een nieuwe! Ook staat er weer een nieuw Kinea moment voor 
jullie klaar. Wie heeft ook een leuk Kinea moment vast kunnen 
leggen? Stuur ze in! Als allerlaatst hebben we nog een aanwijzing 
en een ietwat minder leuk weetje.  
 
Wie weet dat we elkaar nog zien, anders alvast hele fijne 
feestdagen en een sportief en gezellig 2023! 
 
Voor nu, veel leesplezier! 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Versier de kerstboom voor het ultieme balgevoel!         

 

 

Langs de zijlijn met: Sigrid Woudstra 

Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Sigrid Woudstra en ik speel in het 3e van Kinea. 
 
Vraag 2: Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
Ik ben al lid van Kinea sinds mijn 6e geloof ik. Van mijn 17e tot 19e ben ik even gestopt in verband met mijn 
werk. Maar met het 3e kan ik het nu mooi combineren met mijn werk! 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Gezelligheid, sport, feestjes en soms een beetje fanatiek zijn;) 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
De themafeestjes en de nieuwjaarsborrels zijn altijd leuk. Verder kijk ik met veel plezier terug 
op de kampioenschappen van vroeger. 
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Ik blijf gezellig in het 3e spelen en kijk af en toe bij een wedstrijd van de selectie. 
 
Vraag 6: Op wie van de club ben jij het meest trots en waarom? 
De Flusterfamkes natuurlijk, die altijd leuke rubriekjes in de Kineaan zetten wat altijd gezellig is om te lezen. 
 
Vraag 7: Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit zijn? 
Strafworpen bij een gelijkspel zodat er toch een club wint. 
 
Vraag 8: Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.) 
Nee eigenlijk niet 
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Vraag 9: Zou je een foto willen toevoegen van iets of iemand wat je aan Kinea doet denken? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wie is het?  

 
In deze rubriek omschrijven wij een lid van Kinea en is het aan jullie om te raden om wie 
het gaat! Hoe goed ken jij je clubleden? Als je denkt te weten wie het is, stuur ons dan een 
instagrambericht naar flusterfamkes_kinea of mail naar flusterfamkeskinea@gmail.com! 
In de volgende editie maken we bekend wie het is.  
 
 
Team: A’s  
Geslacht: Man 

 
Deze jongeman mag dan nog niet een van de oudsten zijn, maar korfballen kan ‘ie zeker! Zaterdagen 

zitten bomvol voor hem waardoor hij soms niet eens de tijd heeft om zijn boterham op te eten      .  
 
 
Antwoord vorige editie: Rutmer Pratley 
 

 

 

Wist je dat: 
De Flúster Famkes regelmatig mailtjes sturen naar leden voor vulling van de rubrieken maar geen reactie 
ontvangen? We zouden het erg op prijs stellen als jullie op ons zouden reageren, zonder jullie wordt het erg 

lastig en kunnen we niet meer rubrieken schrijven.        
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Kinea Moment :      

 

 
 Iris, Rhona en Henno zijn bij Maike langs geweest op Sint 
Maarten. Jullie krijgen de groetjes van Maike! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb jij nou ook leuke momenten/ herinneringen aan kinea? 
Stuur je verhaaltje of foto dan op en wie weet 
zie je het verschijnen in een van de volgende edities! 
Dit mag natuurlijk ook anoniem. 
 

Aanwijzing Flúster Famkes: 

 

 

 

Mochten er nu interessante weetjes of    
nieuwtjes bij je te binnen schieten, 
deel ze dan met ons!  
Wij zijn namelijk graag op de hoogte over 
van alles wat er speelt.  
 
Mail:    flusterfamkeskinea@gmail.com 
 
 
Instagram:   Flusterfamkes_kinea     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           XOXO 

 
  

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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Nieuwe penningmeester Kinea  
 

Geachte lezers en lezeressen, 

 

Hierbij laat ik u weten dat ik, Marleen Beugeling, de nieuwe penningmeester van Kinea word. Na een 

rumoerige en enerverende stemming tijdens de ledenvergadering heeft de meerderheid van de 

aanwezigen besloten om mij te benoemen tot nieuwe penningmeester. Veel keuze was er ook niet, maar 

dat mag de pret niet drukken. Veel leden waren er overigens ook niet, maar dat terzijde. 

 

Voor wie mij niet kent, leek het mij handig om mijzelf even kort te introduceren. Ik ben dus Marleen 

Beugeling, 22 jaar en geboren en getogen in Heerenveen. Ik zit op dit moment in mijn laatste jaar van de 

HBO- opleiding accountancy en werk ondertussen al 2,5 jaar bij accountantskantoor Bentacera. Sinds 

ongeveer mijn zevende heb ik altijd bij Kinea gekorfbald en op mijn 19e ben ik gestopt. Tegenwoordig val ik 

soms nog eens in bij de Midweek, maar ben ik voornamelijk te vinden in de sportschool. Lekker hipster 

fitnessen. Helemaal bij de tijd. In mijn vrije tijd zou ik willen dat ik lees, maar kijk ik in werkelijkheid veel te 

veel series op Netflix. Wat wel een serieuze hobby van mij is, is skiën. Verder speel ik graag spelletjes en 

houd ik niet van verliezen. Dit brengt mij trouwens bij mijn favoriete band ‘ABBA’, met onder andere de hit 

‘the winner takes it all’. 

 

Goed, ik dwaal af, nou even serieus. ‘Penningmeester’ is wat mij betreft een beetje een achterhaalde term. 

Dit om twee hoofdredenen; ten eerste houden wij geen penningen meer, maar gewoon giraal en chartaal 

geld en ten tweede is een meester wel erg mannelijk als je het mij vraagt. Om in te gaan op dat laatste; 

voor zover mij bekend, is er de afgelopen jaren niet eerder een vrouwelijke penningmeester geweest bij 

Kinea. Ik verneem overigens graag of ik dit mis heb. Als je mij tegenkomt op de club zeg je maar gewoon 

‘mevrouw de penningmeester zoekende naar een nieuwe term Beugeling’. Geintje. Zeg maar gewoon 

Marleen, niet te moeilijk en lekker persoonlijk. Suggesties zijn overigens welkom.  

 

Dan nu even zakelijk nog. Om Kinea en privé enigszins gescheiden te houden is er een nieuw mailadres 

geherintroduceerd die je kunt gebruiken als je mij nodig hebt (voor bijvoorbeeld declaraties): 

penningmeester@kinea.nl. Mocht het voorkomen dat je mij graag persoonlijk even wilt spreken of appen 

dan kan dit op: 06-48238640.  

 

Tot slot; ik kijk uit naar een leuke een leerzame tijd als penningmeester en hoop dit een aantal jaar met veel 

plezier te mogen doen voor de club. Tot snel!  

 

 

Marleen 

  

mailto:penningmeester@kinea.nl
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Nieuwjaarsreceptie  
 

 

Graag willen wij alle leden, donateurs, 

sponsoren en iedereen die Kinea 

een warm hart toedraagt, 

uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie. 

 

Op 1 januari 2023 vanaf 16:00 uur 

bent u van harte welkom. 

 

Na (zeer geslaagde) online edities zal het deze 

keer weer plaatsvinden in onze kantine. 

 

 
 

 

 

 

Kerstbomenverkoop  
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Extra incasso energietoeslag  
 
Beste leden, ik ben net vers begonnen als penningmeester en heb meteen als taak om een minder prettige 
mededeling te doen. De energiekosten zijn voor Noppes en met betrekking tot de kosten van de zaalhuur 
dusdanig gestegen dat wij als bestuur genoodzaakt zijn een tijdelijk energietoeslag toe te passen voor alle 
spelende leden binnen de club.  
 
In de door ons uitgestuurde vragenlijst hebben we al gevraagd naar draagvlak en draagkracht voor een 
dergelijke toeslag. Veruit het grootste deel van de respondenten is hiermee akkoord. Daarom is tijdens de 
ledenvergadering besloten dat we het ‘gat’ door hoge energiekosten met z’n allen gaan opvangen. Dit 
houdt in dat wij voor 1/3 interen op ons vermogen en 2/3 door tennis en korfballeden samen. 
 
Ik hoor jullie denken; let’s talk about numbers. De energietoeslag voor de spelende korfballeden komt neer 
op €5,- per kwartaal. Omdat de eerste twee kwartalen al verstreken zijn hebben wij besloten om op 
dinsdag 27 december de €10,- energietoeslag van afgelopen kwartalen alsnog te incasseren. Per volgende 
reguliere incasso komt er per spelend lid €5,- bij zolang dit nodig is. Dit laatste is van groot belang, wij 
willen benadrukken dat dit een tijdelijk karakter heeft. De verhoging is natuurlijk mede afhankelijk van de 
ontwikkeling van de energieprijzen en ons verbruik. 
 
We zien dat de maatregelen die ons ‘energiegroepje’ bedacht hebben al deels zijn vruchten afwerpen. Ook 
de energieprijzen hebben een dalende lijn laten zien, maar beide staan niet in verhouding tot de kosten van 
eerdere jaren.  
 
Afgesproken is dat we dit voorjaar opnieuw de balans opmaken waar we staan qua verbruik, tarieven en 
begroting en dan hopelijk de extra toeslag weer kunnen schrappen. 
 
Dank aan allen die input hebben gegeven op de vragenlijst en aanwezigheid bij de ALV waarin we 
gezamenlijk dit besluit hebben genomen. 
 
 
Bestuur Kinea  
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Even serieus...  

Wedstrijdschema komende drie weken 
Hieronder staan de wedstrijden voor de komende drie weken. Er kunnen nog wijzigingen optreden. Het 

meest actuele schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app. 

 
  

Thuisteam Uitteam Locatie 

Zaterdag 7 januari 
 

12:00 LDODK/Rinsma Modeplein D3 Kinea D1 Kortezwaag 

 

Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 

Woensdag 7 december 

 Kinea C2 - Udiros C1 4 - 0 

Zaterdag 10 december 

 Kinea A2 - Lemmer A1 14 - 9 

 Joure 1 - Kinea 1 23 - 22 

 Joure 2 - Kinea 2 13 - 17 

 Kinea C2 - Lemmer C1 3 - 6 

 SCO/Leonidas A1 - Kinea A1 16 - 12 

 Kinea D1 - SIOS/Jumbo Wolvega D1 8 - 11 

 Mid-Fryslân/ReduRisk E1 - Kinea E2 6 - 8 (0 - 3) 

 DOS '46 E2 - Kinea E1 10 - 3 (3 - 3) 

Zondag 11 december 

 De Hoeve 3 - Kinea 3 11 - 11 

Zaterdag 17 december 

 Kinea 1 - DTS (S) 1 21 - 24 

 Kinea 2 - DTS (S) 2 18 - 13 

 Harich C2 - Kinea C2 1 - 3 

 Kinea E2 - SIOS/Jumbo Wolvega E3 3 - 6 (3 - 1) 

 Kinea E1 - Drachten/Van der Wiel E2 0 - 17 (3 - 8) 

 Kinea A1 - Wêz Handich/DOW/TFS A1 27 - 7 

 Wordt Kwiek A1 - Kinea A2 19 - 10 

 Kinea F1 - Heerenveen F2 25 - 1 (4 - 2) 

Zondag 18 december 

 Kinea 3 - Wêz Warber en Fluch 2 9 - 10 

 

 

http://www.kinea.nl/

