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Jaarverslag Secretariaat 
Terugblik seizoen 2020 – 2021 
Een seizoen waarin we vlak na de zomer dachten de draad weer op te kunnen/mogen oppakken.  
Maar helaas was dit van korte duur en zoals we op het moment van schrijven weten niks zeker is 
waardoor vooruitkijken en plannen een flinke uitdaging is. Gelukkig hebben we zeker niet stil gezeten 
en zijn er veel leuke dingen georganiseerd.  
 

• We hebben wedstrijden live via facebook gestreamd omdat er geen publiek welkom was 
langs de lijn. 

• Voor de jeugd hebben we de super serieuze zondag georganiseerd.  

• Oud-international Michiel Gerritsen heeft clinics gegeven.  

• In augustus 2020 heeft Kinea in samenwerking met de andere sportverenigingen de 
zomerspelen georganiseerd voor alle kinderen in de Knipe. Dit was een geweldig succes! 

• We hebben met veel enthousiaste leden (en niet leden) van de knipe naar Tokyo en terug 
gefietst en/of gelopen, en daarna een gezellige openingsceremonie gehad. 

 
KV Kinea nam deel aan de competitie met 3 seniorenteams, 8 jeugdteams (Udiros/Kinea A1, A2, B1, 
D1, D2, E1, E2, F1) en 19 kangoeroes. 
In totaal telde KV Kinea dit seizoen 127 actieve bondsleden waarvan 75 jeugdleden. 
 
Kampioenschappen 
Het afgelopen seizoen hebben we de volgende kampioenschappen mogen behalen: 
Kinea E2 werd najaars veldkampioen  
 
Nieuwjaarsreceptie 
Helaas dit jaar voor het eerst in de lange geschiedenis van de vereniging geen nieuwjaarsreceptie. 
Gelukkig wel een geslaagd alternatief, de online bingo! 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit de volgende personen: 
Eelkje van der Meer:  Voorzitter 
Jolle Sietsma:  Penningmeester 
Bauke de Vries:  Secretaris 
Annechien Pronk: Wedstrijdsecretariaat 
Fokje Gerritsma: Bestuurslid 
 
Toekomstvisie en vooruitblik op komend seizoen 
De wedstrijden voor het nieuwe seizoen op het veld zijn inmiddels afgerond, voor de zaal zal het in 
ieder geval starten zonder publiek en met enkele aanpassingen.  
 
Een solide basis creëren met een brede selectie aan jeugdteams. 
 
  



TC 

 

Jeugd 

Na een periode zonder korfbal kon er dit voorjaar na alle Corona maatregelen weer getraind worden 

op het veld. Met veel enthousiasme van kinderen, ouders & trainers/coaches is er fanatiek getraind. 

In mei dit jaar kwam er alsnog groen licht vanuit de korfbalbond dat er een minicompetitie op touw 

gezet kon worden. Fantastisch dat onze jeugdleden weer volop konden genieten van de korfbalsport. 

Met veelal mooi weer werden er in juni weer tal van wedstrijden gespeeld.  

 

De jaarlijkse puzzel met betrekking tot de teamindeling was toen ook alweer in volle gang. Er zijn met 

verschillende spelers/ouders gesprekken gevoerd en uiteindelijk is het weer gelukt om voor iedereen 

een mooi plekje in een team te regelen. Zorgen zijn er echter ook. Met name het tekort bij de 

jongens over de gehele jeugdlinie is zorgelijk. Wij zijn erg blij met de inzet van alle jeugdtrainers en 

coaches, maar ook hier zien we tekorten. Om alle trainers & coaches dan ook te bedanken voor het 

seizoen 2020-2021 is er eind vorig seizoen dan ook een heerlijke BBQ geregeld bij Sietze en Janneke 

thuis.  

 

In de hoop dat we dit jaar weer een 'gewoon' korfbalseizoen kunnen draaien, is er in augustus 

afgetrapt met het jaarlijkse toernooiweekend. Ook zijn er diverse oefenwedstrijden gespeeld, en zijn 

er clinics en trainingen gegeven en het seizoen heeft op volle toeren gedraaid. Onze C1 heeft het 

eerste kampioenschap zelfs al binnen weten te slepen! Gefeliciteerd! Alle trainers & coaches zijn in 

oktober bijeengekomen voor een nuttige en leerzame avond onder leiding van Michiel Gerritsen. Dat 

Michiel onze trainers en coaches willen coachen en begeleiden is natuurlijk fantastisch. Wij kijken 

terug op een geslaagde start van deze nieuwe opzet en gaan dit een mooi vervolg geven. Nu start in 

november de zaalcompetitie. De jeugd, trainers en coaches zijn er klaar voor! 

 

Senioren 

Na een seizoen met weinig korfbal, begon de competitie voor de senioren in september weer.  Drie 

seniorenteams in het weekend en een midweekteam.  Op papier genoeg mensen maar in de praktijk 

soms toch lastig om de teams compleet te krijgen. De selectie startte met Evert Bron als 

hoofdtrainer, Robert Jan Nawijn, was de coach van Kinea 2.  Helaas stopte Evert alweer naar enkele 

weken. Wederom was Jan Visser bereid om Kinea te helpen. Ook in de zaal is Jan beschikbaar voor 

Kinea, De zaal pakt Jan dit samen op met Michiel Gerritsen. Een prachtig mooie combi, wat 

vertrouwen geeft voor een mooi zaalseizoen. 

 

 

Kledingcommissie 

Doordat het seizoen een poos heeft stilgelegen, ook wat minder drukte voor de kledingcommissie. 

Op zich maar goed ook want de levertijden namen in de coronatijd fors toe.   

 

Supermooi dat werktijd hun contract heeft verlengd en we ook komende jaren in deze mooie outfit 

kunnen stralen. Kinea staat er maar kreas op.  

 

Na Heel wat jaartjes kledingcommissie, is het tijd voor een frisse wind. Heb je zin om het over te 

nemen, meld je dan bij Janneke of Sietze Koopmans.  



De Jeugdactiviteiten commissie 

 

Waarschijnlijk zal iedere commissie dit schrijven, maar ook voor ons was het een jaar die anders 

verliep dan normaal. Het was een digitaal jaar... 

De vergaderingen gingen via beeldbellen op de computer, we bedachten leuke activiteiten in de 

hoop elkaar snel weer te kunnen zien. 

Maar helaas bleef het bij digitaal. 

 

We starten met een digitale wedstrijd in oktober/ november. Wie maakt het mooiste korfbal/ tennis 

filmpje?? De uitvoering bleek toch wat ingewikkeld voor de meeste mensen en er was weinig animo. 

Maar wat er binnen kwam was geweldig! 

We mochten een mooie prijs uitreiken aan piet Fabienne en Kinea D1. Beiden hadden een leuk en 

creatief filmpje gemaakt. 

 

Eén van de JAC vergaderingen vond plaats op 5 november, de vooruitzichten in het versoepelen van 

maatregelen zagen er nog niet positief uit. De nieuwjaarsreceptie kwam ter sprake en we waren het 

er gelijk met zijn allen over eens: hoe dan ook de nieuwjaarsbingo moet doorgaan! Zo gezegd, zo 

gedaan. De bingo van 1 januari ging online! 

Er werden maar liefst 437 bingo kaarten verkocht aan leden, Knypsters, supporters en mensen ver 

hier vandaan. Mooie prijzen werden er gekocht en gesponsord bij onze club sponsors. En daarnaast 

werd er een prachtig borrelpakket samengesteld voor tijdens de bingo avond, deze viel goed in de 

smaak en vlogen dan ook onze digitale winkel uit. 

 

Na heel veel voorbereidingen gingen we op 1 januari om 16:00 uur live! Bedankt Jorn Cnossen voor 

het maken van de beelden. Wiebe en Robert aan het draaiend rad, zoals wij allemaal gewend zijn.  

Bingo! Er werd enthousiast gebeld in de hoop dat ze in de prijzen zouden vallen en we konden 

prachtige prijzen uitdelen. Wat een enthousiasme en wat een leuke reacties kregen we van heel veel 

mensen! Zo startte 2021 met de hoop dat het een jaar zou worden met veel samen zijn, leuke 

activiteiten enz. Maar helaas dat was niet het geval.  

 

Vol goede moed starten we het seizoen 2021 / 2022 met de hoop dat er weer meer mogelijk gaat 

worden. 

 

Tot snel, 

Groeten de JAC 

 

 

Kantinecommissie 2020 – 2021 

Nadat de kantine het vorig seizoen helemaal dicht ging, werden er ook dit seizoen weer enkele 

wedstrijden afgelast i.v.m. corona. Ook nu waren de leden van ons midweek team bereid om het 

restant van de voorraad weer over te nemen; bedankt daarvoor. 

 

Gelukkig was er dit voorjaar weer een normale competitie met gebruik van Noppes (met enkele 

aanpassingen i.v.m. corona) en konden we weer een beroep doen op (oud) leden en ouders om de 

bardiensten te verzorgen; iedereen bedankt daarvoor en graag tot een volgende keer. 

 

Fimke, Fokje en Douwe 



 
 
JAARVERSLAG BLIKSEMVERLOTING/ROMMELMARKT 2020/2021 
Anne en ik zijn dit jaar wel aan een aantal bij elkaar geweest, ook data gepland voor deze mooie 
activiteiten, maar door de Corona is alles niet doorgegaan. We hopen dat we het volgend jaar weer 
kunnen organiseren! Blijf gezond en tot snel! 
 
De Aktiecommissie: Anne Beugeling en Martje Huitema 
 
 
VERSLAG SCHOONMAAK NOPPES 2020/2021 
Ook dit jaar hadden we weer een mooie groep dames op papier voor de interieurverzorging van 
Noppes! Al was het allemaal wat verwarrend door de Corona. Iedereen stond wel weer klaar voor 
Kinea, top! Allemaal bedankt voor jullie inzet. 
 
Hartelijke groeten van Fimke Gerritsma en Martje Huitema 
 
 
De Sponsorcommissie seizoen 2020 – 2021  
Door de Covid-19-situatie hebben de sponsoractiviteiten nagenoeg stil gelegen. 
We houden ons graag aanbevolen voor tips van leden aangaande nieuwe sponsoren. 
Daarnaast willen we iedereen vragen om bij nieuwe aankopen of diensten eerst aan onze sponsoren 
te denken. Zonder de sponsoren hadden we nooit kunnen realiseren wat er de afgelopen jaren 
allemaal gerealiseerd is bij Kinea. 
 
- De sponsorcommissie - 
 
 
Toernooicommissie  
Helaas mochten we vanwege de op dat moment geldende maatregelen geen evenement 
organiseren. Wij hebben er daarom voor gekozen om voor alle jeugdteams een oefenwedstrijd te 
organiseren. Ondanks deze “uitgeklede” versie zijn er leuke wedstrijden gespeeld. 
 
 
Scheidsrechters 
Omdat vorig jaar de competitie als niet gespeeld is verklaard, is het aantal gefloten wedstrijden niet 
bijgehouden en dus ook geen bonus/malus. Harm Drenth is gestopt met fluiten en wij willen hem 
dan ook nogmaals via deze weg bedanken voor zijn inzet. Nieuwe scheidsrechters zijn overigens van 
harte welkom! 
 
 
 
 
  



Jaarverslag T.V. Kinea 2020/2021 

 

Inhoud: 

 

1. Inleiding 

2. Leden 

3. Bestuur 

4. Financiën 

5. Toernooien, competities, clubkampioenschappen en tennisles 

6. Werkzaamheden en vrijwilligers 

7. Vooruitzichten en doelstellingen 

 

1. Inleiding 

We schrijven seizoen 32 voor TV Kinea. 

 

Op zondag 28 maart van dit jaar zijn we begonnen om de tennisbanen blad en grasvrij te maken. 

Verder is de groene gravellaag verwijderd en is er gravel aangevuld daar waar nodig was. De netten 

zijn schoon gespoeld en het terrein is netjes gemaakt. Verder is er geen groot onderhoud aan de 

baan gedaan, voor volgend tennisseizoen staat dit wel op de planning. Het hekwerk is zodanig 

verstevigd voor gebruik van winddoeken later in het seizoen. 

 

 
Foto: prepareren van de tennisbanen 



 

 
Foto: Het hekwerk wordt verstevigd 

 

Nog steeds is er de “CORONA” onder ons, maar gelukkig werd de avondklok begin april verschoven 

van 20.00 uur naar 22.00 uur. Dus kon er ‘s avonds weer wat langer getennist worden. 

Met behulp van de Club app, die nog steeds goed wordt gebruikt, waren de banen druk bezet. 

Door de KNLTB worden we ook regelmatig op de hoogte gehouden welke regels en maatregelen er 

gelden vanwege corona. Dit wordt regelmatig gedeeld met de leden via nieuwsbrieven in de 

WhatsApp en per e-mail. 

 

 

2. Leden 2021 

Dit jaar heeft onze tennisvereniging het 100e lid mogen verwelkomen. Deze is door het bestuur in 

het zonnetje gezet. Een heel mooi resultaat. Wij zijn er trots op. 

Ook onze beide oudste leden, Feito van de Wal 80 jaar en Harm Bron 83 jaar, hebben we dit jaar 

even extra aandacht gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Bestuur 

Bestuur is ongewijzigd:  

 

Sybren Gerbens (voorzitter) 

Joke Popma (secretaris én ledenadministratie) 

Anton de Jong (baancommissaris). 

 

 

4. Financiën 

Deze worden vastgelegd door de penningmeester van KV Kinea Jolle Sietsma. 

 

 

5. Toernooien, competities, clubkampioenschappen en tennisles 

KNLTB-voorjaarscompetitie 2021 

Wederom door de Corona was er weer geen voorjaarscompetitie. In plaats daarvan kon er wel een 

najaar competitie gespeeld worden, waarmee we met 7 teams hebben meegedaan. Weer één team 

meer dan afgelopen seizoen. 

Nieuwe teams waren een extra damesteam op vrijdag (de mix is vervallen) en nog een derde 

herenteam op de woensdag. Doordat er nu drie herenteams waren op de woensdag hebben we af en 

toe gebruik gemaakt van de tennisbanen in Langezwaag. In goedoverleg met Langezwaag kon hier 

dus getennist worden. 

Het resultaat van de competitie dit jaar heeft geen invloed op promotie of degradatie.  

 

KNLTB Friesland Cup 2021 

Dit jaar heeft TV Kinea niet meegespeeld in de KNLTB Friesland Cup. 

 

Clubkampioenschappen 2021 

Van 6 juni tot en met 4 juli werden de clubkampioenschappen enkel en dubbel gespeeld, de 

gemengd dubbel volgde in augustus. 

Veel nieuwe aanmeldingen kwamen binnen en hierdoor hebben we besloten om het dit jaar in 

categorieën A, B en C te spelen, om het niveau zoveel mogelijk gelijk te houden. 

Voor de mix hebben we zelfs eerst een korte “poll” laten rondgaan. Dit om de mensen te laten 

oordelen over hoe nu te spelen. Net als voorgaande jaren loten voor een partner of opgeven met een 

vaste partner. Uiteindelijk is volgens de uitslag gespeeld met een vaste partner. 

 

Ook voor de jeugdspelers hebben we af en toe een mini-toernooitje georganiseerd. 

Mooie partijen met hele enthousiaste en fanatieke spelers. Zowel jongens en meiden. 

     

 

 

 

 



Tennislessen 2021 

Op 27 april zijn de tennislessen begonnen. Ook dit jaar werden zij verzorgd door tennisleraar Jens 

Deden. In totaal hebben 38 personen zich hiervoor opgegeven. Gelijk aan vorig jaar. 

Wel kon er dit jaar langer gelest worden dan andere jaren omdat de voorjaarscompetitie niet 

doorging. 

 

 

6.  Werkzaamheden en vrijwilligers 

Net als alle andere verenigingen kan ook TV Kinea niet zonder haar vrijwilligers. Natuurlijk willen we 

dan ook alle vrijwilligers heel erg bedanken.  

 

In mei en juni waren er problemen met de sproei installatie. Deze zijn gerepareerd.  

 

Ook zijn er begin juli 2021 zes nieuwe “gesponsorde” winddoeken voor het eerst in gebruik 

genomen. We willen de sponsoren: 

 

Jouw Financiële Man, 

A.P. van den Berg, 

Kooiker Logistiek, 

Loopshirt.nl en Fietsshirts.nl, 

Bouwkundig Teken- en Adviesbureau L W de Bos en 

Meiwurkje Uitzendburo hiervoor bedanken.. 

 
Foto: De nieuwe winddoeken? 

 

 

 

 



7. Vooruitzichten en doelstellingen 

Voor volgend seizoen willen we in ieder geval de baan goed onder handen nemen. 

De ondergrond was vrij hard en dicht afgelopen jaar omdat we de baan in het voorjaar niet gefreesd 

hebben. Hierdoor ontstonden er kuilen en bleef het water langer staan. Dat willen we aankomend 

jaar graag verbeteren. Verder willen we verlichting van het pad naar de tennisbanen gaan aanleggen. 

 

 

 
  
 
 


