It Moat Kinne
Beste Kaatsliefhebbers,
Het mooie weer is aangebroken en dat betekend weer dat het tijd wordt om te kaatsen 
Hierbij de agenda en mededingen vanuit het It Moat Kinne Ternaard.
1) Koningsdag, De Lucky Luke en Daltons Partij 27-04
Deze Partij wordt mede mogelijk gemaakt door Lucky Luke en de Daltons 
2) Dorpskaatsen
11-06
3) Pearke Keatsen
25-06
Deze partij wordt mede mogelijk gemaakt door Rijschool van der Veen en Slagerij Smit.
4) Kind Ouder partij
8-07
5) KNKB
23-07
6) Buurtkaatsen
30-7
Partij wordt mede mogelijk gemaakt door Spar Herder en Installatiebedrijf Brander
7) De Jan Borger Partij
20-8
Partij wordt mede mogelijk gemaakt door M.J. Borger Transport uit EE.
Deze dag wordt afgesloten met een BBQ of Lopend buffet.
Ledenvergadering
Onze ledenvergadering zal gehouden worden op Maandag 2 mei om 19:30 uur in het Groene Hart
van Ternaard.
Jeugd
Dit jaar waren we in gesprek met ervaren kaatstrainers. We wouden graag een trainer voor de groep
zetten die ze op een leuke manier het kaatsen kan leren.
Helaas hebben deze trainers te kennen gegeven dat het toch niet gaat lukken.
Maar onze jeugd moet natuurlijk wel weer kaatsen!
We proberen het nu weer zo op te zetten als de vorige keer. Dit houdt in, een wat grotere groep
mensen bij elkaar te vinden die in totaal 2 of 3 keer op maandagavond training te geven. Dit doe je
dan met 3 of 4 personen.
Wil je training geven, dan kun je dit aangeven bij het bestuurd (Wytse Sipma, Pieter W. Venema,
Froukje Sipma en Siebe Visser).
Hoe meer personen deelnemen, hoe minder vaak je op het veld hoeft te staan. Je zou ons en de
kinderen enorm helpen.

Bij genoeg jeugd zullen we natuurlijk weer wedstrijden gaan organiseren, dat is natuurlijk het
mooiste. Deze wedstrijden zullen dan op zaterdagmiddag samen met de senioren gehouden worden.
Dus op de datums zoals hierboven genoemd, en we zullen dit natuurlijk tijdig bekend maken.
Bij genoeg trainers/begeleiders beginnen de trainingen op 30-05 van 19:00 tot 20:00 uur.
Het bestuur
Er gaan wat veranderingen qua bestuur plaatsvinden.
Al enige tijd geleden heb ik (Siebe) aangegeven dat ik af ga treden als voorzitter van It Moat Kinne.
Er is helaas geen kandidaat naar voren gekomen die het stokje over wil nemen. Dat is natuurlijk heel
jammer. Maar we blijven zoeken. Het maakt wel dat dit mijn laatste jaar als bestuurslid van deze
mooie kaatsvereniging is.

It Moat Kinne
Daarnaast hebben Wytse en Froukje Sipma aangegeven dat ook zij stoppen als bestuurslid.
Het wordt tijd voor een frisse wind, die weer nieuw elan in de vereniging blaast, en met nieuwe
ideeën komen.
Wij zijn dus op zoek naar een voorzitter, penningmeester en secretariaat voor It Moat Kinne.
Vind jij het leuk om wedstrijden te organiseren, en te zorgen voor een sportieve en gezellige dag,
neem dan contact met ons op.

