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45e jaargang, nr. 12  7 november 2022 

Oefenprogramma selectie zaal 
Zaterdag 12 november: 
16:30 uur: Joure 2 – De Pein 2, Sportfun, scheidsrechter: Geert Sjoerdstra 
17:45 uur: Joure 1 – De Pein 1, Sportfun, scheidsrechter: Eelco de Haan (KNKV) 
 
Zaterdag 19 november: 
15:25 uur: Thrianta 2 – Joure 2, Hoogeveen 
16:45 uur: Thrianta 1 – Joure 1, Hoogeveen 
 
Donderdag 24 november: 
19:30 uur: De Hoeve 2 – Joure 2, Noordwolde 
20:45 uur: De Hoeve 1 – Joure 1, Noordwolde 

 
Kerstloten 
Vanaf morgen worden er weer kerstlotenboekjes uitgedeeld. Heb/krijg je geen loten, maar je 
wilt deze toch graag, dan kun je deze bij Jisca Otter bestellen via mail of app (06-49982194). 
De loten kosten  € 1,- per stuk. 

 
Contributiesteun nodig? 
Beste leden, 
  
De tijden veranderen. We leven in een tijd met een ongekende inflatie.  
  
Mocht het zo zijn dat het betalen van contributie lastig is, dan zijn er voor de ouders van leden onder 
de 18 jaar mogelijkheden om ondersteuning aan te vragen. 
 
Via onze website vind je meer informatie over de contributiesteun: 
https://www.scjoure.nl/contributie#ContributieSteun   
 
Is het momenteel niet mogelijk om je contributie te voldoen, neem dan contact op met de 
ledenadministratie. Leg het probleem voor en we zullen samen kijken naar een passende oplossing. 
 
Contact opnemen kan via ledenadministratiekorfbal@scjoure.nl. 
 
Namens de ledenadministratie korfbal, 
 
Riemer Hobma  

https://www.scjoure.nl/contributie#ContributieSteun
mailto:ledenadministratiekorfbal@scjoure.nl
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Van de bestuurstafel 

• Afgelopen week is ook de selectie begonnen met de training in de zaal. Aanstaande zaterdag 
staan de eerste oefenwedstrijden op het programma. Er wordt thuis gespeeld tegen de 
selectie van De Pein om 16:30 (2e) en 17:45 (1e). 

• Het programma voor de zaalcompetitie is bijna gereed. De verwachting is dat de KNKV dit 
donderdag 10 november publiceert. We zullen het programma dan via de mail verspreiden.  

• Komende zaterdag worden er foto’s gemaakt voor in de KNKV app. Dit betreft voornamelijk 
jeugdleden die recent lid zijn geworden maar ook leden van wie er geen recente pasfoto in 
de app staat komen opnieuw op de foto.  

• Deze week zullen de leden de boekjes met kerstloten ontvangen om te verkopen. Een boekje 
bevat 10 loten van € 1 per stuk. De opbrengst van de actie wordt besteed aan het 
verduurzamen van de kleedboxen. Er kunnen mooie prijzen worden gewonnen die 
beschikbaar zijn gesteld door de sponsoren. De trekking vindt plaats op vrijdag 16 december 
tijdens een feestelijke avond in het clubhuis. 

• De algemene ledenvergadering (ALV) vindt plaats op woensdagavond 7 december in het 
clubhuis. De uitnodiging en agenda volgen nog. 

 
Samenstelling Korfbalbestuur en overige contactpersonen seizoen 2022-2023 
Voorzitter en Secretaris:  Wietse Wielinga             tel. 06-17026877 

  korfbalcommissie@scjoure.nl  

Wedstrijdsecretaris senioren:    Riemer Hobma            tel. 06-50630136 

+ ledenadministratie / Zaalhuur:    riemer.hobma@gmail.com 

Wedstrijdsecretaris  Junioren / Jeugd, Zaalhuur:  Jisca Otter            tel. 06-49982194 

       jisca.otter@ziggo.nl 

Kleding, materialen, activiteitencommissie:   Sylvia Nijboer            tel. 06-46086686 

       sylvia@megaphone.nl  

Coördinator Kangoeroekorfbal, Korfbal in buitendorpen: Martijn van Dijk          tel. 06-14577725

       martijn_slachtedijk@hotmail.com    

Coördinator TC jeugd, Communicatie, Sociale Media:  Sierd van der Goot                    tel. 06-81453564 

  sierd.vdgoot@gmail.com 

 

E-mailadres SC Joure korfbal:      korfbalcommissie@scjoure.nl 
Penningmeester SC Joure:     Johan-Paul Yntema / Inez Nijholt 
       penningmeester@scjoure.nl  

 
Programma 1e speelronde 
De zaalcompetitie start op zaterdag 26 november. Teams kunnen alvast rekening houden met de 
volgende wedstrijden. Tijden van de uitwedstrijden staan nog niet vermeld omdat de clubs de 
wedstrijden nog op de juiste tijden moeten inplannen. De voorlopige tijden van de thuiswedstrijden 
zijn al wel toegevoegd.  
 
Club Brothers 1 – Joure 1 
Drachten/van der Wiel 4 – Joure 2 
Pallas ’08 3 – Joure 4 
Joure A1 – MN en W A1, 10:45 uur, Sportfun 
Harich C2 – Joure C1 
Joure D1 – Mid Fryslân D4, 09:45 uur, Sportfun 
Joure E1: geen wedstrijd 
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